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BỘ Y TẾ 

---------- 

Số: 12/2006/TT- 

BYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------- 

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006 

 

 

THÔNG TƯ 

Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp 

-------------------------------------- 

 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994 và Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung ngày 

02/4/2002; 

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 11/7/1989; 

Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 và Nghị định số 110/2002 /NĐ-CPngày 

27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động; 

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Bộ Y tế hướng dẫn về khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động như sau: 

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định việc khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động bao gồm: Hồ sơ, quy 

trình và nội dung khám bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao 

động và cơ sở khám bệnh nghề nghiệp. 

2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân sử dụng lao 

động (sau đây gọi tắt là người sử dụng lao động); người lao động kể cả người lao động đã nghỉ 

hưu và các cơ sở y tế có chức năng khám bệnh nghề nghiệp. 

3. Giải thích từ ngữ 

a) Tác nhân gây bệnh nghề nghiệp là những yếu tố có hại phát sinh trong quá trình lao động sản 

xuất, gây tác động xấu đến sức khỏe của người lao động; 

b) Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động 

đối với người lao động. 

4. Nguyên tắc khám bệnh nghề nghiệp 

a) Việc khám, chẩn đoán bệnh nghề nghiệp phải dựa trên kết quả giám sát môi trường 

lao động, yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp và kết quả khám sức khỏe định kỳ của cơ sở lao động do 

phòng khám bệnh nghề nghiệp thuộc Trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; Trung tâm y tế các Bộ, ngành; các viện; các bệnh viện có khoa bệnh nghề nghiệp 

ở tuyến trung ương và tuyến tỉnh thực hiện. Cơ sở khám bệnh nghề nghiệp được sử dụng con 

dấu của đơn vị chủ quản để xác nhận và giao dịch trong lĩnh vực chuyên môn liên quan đến sức 

khỏe và bệnh nghề nghiệp; 

b) Các cơ sở khám bệnh nghề nghiệp không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 4 

mục I của Thông tư này chỉ được phép thực hiện việc khám bệnh nghề nghiệp cho người lao 

động sau khi đã được Bộ Y tế hoặc Y tế Bộ, ngành hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương (sau đây gọi tắt là Sở Y tế tỉnh) thẩm định và thông báo đủ điều kiện khám bệnh nghề 

nghiệp; 
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c) Việc khám bệnh nghề nghiệp được tổ chức tại cơ sở khám bệnh nghề nghiệp hoặc tại 

cơ sở sử dụng lao động. 

 

II. KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

1. Quy trình và nội dung khám bệnh nghề nghiệp 

a) Trước khi khám bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động phải chuẩn bị và gửi cho cơ 

sở khám bệnh nghề nghiệp các giấy tờ sau: 

- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động; 

- Hồ sơ sức khỏe của người lao động bao gồm hồ sơ khám sức khỏe tuyển dụng và hồ sơ khám 

sức khỏe định kỳ; 

- Kết quả giám sát môi trường lao động mới nhất (không quá 24 tháng kể từ ngày đo) theo mẫu 

số 1 quy định tại Thông tư số 13/BYT-TT ngày 21/10/1996 của Bộ Y tế về quản lý vệ sinh lao 

động quản lý sức khỏe bệnh nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Thông tư số 13/BYT-TT); đối với 

bệnh nghề nghiệp do các yếu tố vi sinh vật, ngoài kết quả giám sát môi trường lao động phải 

có đánh giá tiếp xúc nghề nghiệp các yếu tố vi sinh vật theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông 

tư này; 

- Hồ sơ cá nhân bệnh nghề nghiệp theo biểu mẫu 4a của Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT - 

BYT - BLĐTBXH ngày 20/4/1998 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp (nếu có) (sau đây gọi tắt là 

Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH); 

b) Trường hợp người lao động đã nghỉ việc, nghỉ hưu, cơ quan bảo hiểm xã hội nơi trực 

tiếp quản lý bảo hiểm xã hội của người lao động chịu trách nhiệm chuẩn bị các hồ sơ quy định 

tại điểm a khoản 1 phần II của Thông tư này; 

c) Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 1 phần II của Thông tư này, cơ 

sở khám bệnh nghề nghiệp thông báo thời gian khám bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao 

động hoặc người lao động và thực hiện việc khám bệnh nghề nghiệp lần đầu và định kỳ theo 

các nội dung quy định tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3 của Thông tư này; 

Đối với các trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp cấp tính, người lao động được khám, cấp 

cứu và điều trị kịp thời thì không cần áp dụng các quy định về thời gian như tại Phụ lục 2 và 3 

của Thông tư này; 

d) Cơ sở khám bệnh nghề nghiệp phải lập hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp ngay sau khi 

khám theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư này. 

2. Quy định về hội chẩn 

a) Hội chẩn được tiến hành đối với các trường hợp chẩn đoán các bệnh bụi phổi, phế quản, 

bệnh rung chuyển nghề nghiệp và các trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn của bác sỹ khám 

bệnh nghề nghiệp. Thời gian tiến hành hội chẩn không được vượt quá 15 ngày làm việc kể từ ngày 

khám bệnh nghề nghiệp. 

b) Người đứng đầu cơ sở khám bệnh nghề nghiệp quyết định việc thành lập hội đồng hội chẩn 

bệnh nghề nghiệp, thành phần tối thiểu bao gồm: 

- Chủ tịch Hội đồng: Đại điện lãnh đạo cơ sở khám bệnh nghề nghiệp; 

- 01 bác sĩ chuyên khoa bệnh nghề nghiệp; 

- 01 bác sĩ chuyên khoa liên quan đến bệnh nghề nghiệp cần hội chẩn; 

- Thư ký Hội đồng: Do Chủ tịch Hội đồng chỉ định. 

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quyết định việc trưng cầu chuyên gia về lĩnh 

vực cần hội chẩn; 

c) Kết quả hội chẩn được hoàn chỉnh và ghi vào Biên bản hội chẩn bệnh nghề nghiệp theo mẫu 

quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này; 

d) Trường hợp có nghi ngờ về chẩn đoán, cơ sở khám bệnh nghề nghiệp hoàn chỉnh biên bản 

hội chẩn và hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp chuyển lên tuyến trên để có chẩn đoán xác định cuối 

cùng. 
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3. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền cho phép cơ sở có đủ điều kiện khám bệnh nghề 

nghiệp 

a) Điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị: Có đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị theo quy 

định tại Phụ lục 6 của Thông tư này; 

b) Điều kiện về nhân sự: Có ít nhất 01 bác sĩ đã được chứng nhận đào tạo về sức khỏe lao động 

và bệnh nghề nghiệp; 

c) Hồ sơ đề nghị thẩm định điều kiện khám bệnh nghề nghiệp gồm có: Công văn đề nghị thẩm 

định và bản kê khai nhân sự và danh mục trang thiết bị của cơ sở khám bệnh nghề nghiệp theo 

mẫu tại Phụ lục 7 của Thông tư này; 

d) Thủ tục đề nghị thẩm định và ra thông báo đủ điều kiện thực hiện khám bệnh nghề nghiệp 

được quy định như sau: 

- Đối với cơ sở khám bệnh nghề nghiệp thuộc tuyến trung ương: Hồ sơ đề nghị thẩm định đủ 

điều kiện khám bệnh nghề nghiệp gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng Việt Nam); 

- Đối với cơ sở khám bệnh nghề nghiệp thuộc y tế Bộ, ngành: Hồ sơ đề nghị thẩm định đủ điều 

kiện khám bệnh nghề nghiệp gửi về y tế Bộ, ngành chủ quản; 

- Đối với cơ sở khám bệnh nghề nghiệp thuộc tuyến tỉnh, thành phố: Hồ sơ đề nghị thẩm định 

đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp gửi về Sở Y tế tỉnh, thành phố; 

đ) Trình tự xem xét việc đề nghị thẩm định và thông báo đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp: 

- Sau 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Y tế, Y tế Bộ, ngành, Sở Y tế tỉnh phải 

thành lập đoàn thẩm định và tổ chức thẩm định tại cơ sở đề nghị thẩm định; 

- Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, đoàn thẩm định trình biên bản thẩm định lên lãnh đạo 

Bộ Y tế, Y tế Bộ, ngành, Sở Y tế xem xét, quyết định; 

e) Thẩm quyền thông báo đủ điều kiện thực hiện khám bệnh nghề nghiệp: 

- Bộ Y tế ra thông báo đủ điều kiện thực hiện khám bệnh nghề nghiệp cho các cơ sở khám 

bệnh nghề nghiệp trực thuộc trung ương quy định tại tiết thứ nhất điểm d khoản 3 mục II của 

Thông tư này; 

- Y tế Bộ, ngành ra thông báo đủ điều kiện thực hiện khám bệnh nghề nghiệp cho các cơ sở 

khám bệnh nghề nghiệp thuộc Bộ, ngành quy định tại tiết thứ hai điểm d khoản 3 mục II của 

Thông tư này; 

- Sở Y tế tỉnh ra thông báo đủ điều kiện thực hiện khám bệnh nghề nghiệp cho các cơ sở khám 

bệnh nghề nghiệp trên địa bàn quản lý, trừ các trường hợp quy định tại tiết thứ nhất và thứ hai 

điểm d khoản 3 mục II của Thông tư này. 

 

III. QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp được lập thành 02 bộ theo Phụ lục 4: 

a) 01 bộ do người sử dụng lao động quản lý; Đối với người lao động đã nghỉ hưu, cơ quan bảo 

hiểm xã hội quản lý hồ sơ này; 

b) 01 bộ lưu tại cơ sở khám bệnh nghề nghiệp. 

2. Chế độ báo cáo 

a) Trong thời gian 15 ngày sau khi có kết quả khám bệnh nghề nghiệp, cơ sở khám bệnh nghề 

nghiệp gửi bản tổng hợp kết quả khám cho người sử dụng lao động và Sở Y tế tỉnh, thành phố 

theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 của Thông tư này; 

b) Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trung tâm Sức khỏe lao 

động và môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trung tâm y tế Bộ, ngành thực hiện 

báo cáo định kỳ bệnh nghề nghiệp về Cục Y tế dự phòng Việt Nam - Bộ Y tế và các Viện 

thuộc hệ y tế dự phòng theo biểu mẫu quy định tại Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-

BLĐTBXH. 

 

IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

1. Người lao động 
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a) Có trách nhiệm tham gia đầy đủ các đợt khám bệnh nghề nghiệp do người sử dụng lao động 

tổ chức; 

b) Tuân theo các chỉ định của bác sĩ về khám, điều trị và phục hồi chức năng. 

2.Người sử dụng lao động 

a) Có trách nhiệm phối hợp với cơ sở khám bệnh nghề nghiệp lập kế hoạch, tổ chức khám bệnh 

nghề nghiệp cho người lao động và hoàn chỉnh hồ sơ để người lao động được giám định bệnh 

nghề nghiệp sau khi có kết luận; 

b) Trường hợp người lao động có yêu cầu tự đi khám, người sử dụng lao động hoàn chỉnh hồ 

sơ theo quy định tại điểm a khoản 1 mục II của Thông tư này và tạo điều kiện thuận lợi cho 

người lao động được đi khám; 

c) Quản lý và theo dõi sức khỏe người lao động; 

d) Thanh toán chi phí khám bệnh nghề nghiệp theo các quy định của pháp luật. 

3. Cơ sở khám bệnh nghề nghiệp 

a) Có trách nhiệm phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch và tiến hành 

khám bệnh nghề nghiệp theo quy định; 

b) Tổ chức hội chẩn bệnh nghề nghiệp (nếu cần) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

kết quả chẩn đoán bệnh nghề nghiệp; 

c) Tham gia hội đồng giám định bệnh nghề nghiệp tại địa phương (khi có yêu cầu); 

d) Có trách nhiệm thông báo kế hoạch và kết quả khám bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp 

thuộc quản lý của Bộ, ngành cho y tế Bộ, ngành đó và y tế địa phương trên địa bàn để phối hợp 

quản lý; 

đ) Lưu trữ, bảo quản, bổ sung hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp và báo cáo theo biểu mẫu quy 

định tại Thông tư số 13/BYT-TT ngày 21/10/1996 của Bộ Y tế và Thông tư liên tịch số 

08/1998/TTLT - BYT - BLĐTBXH; 

e) Tổ chức học tập để nâng cao trình độ cho cán bộ tại cơ sở khám bệnh nghề nghiệp. 

4. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trung tâm Sức khỏe 

lao động và môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Trung tâm Y tế các Bộ, 

ngành 

a) Giám sát, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện khám bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh nghề 

nghiệp thuộc phạm vi quản lý; 

b) Tổng hợp báo cáo Sở Y tế và Bộ Y tế về tình hình bệnh nghề nghiệp và danh sách các 

trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp trên địa bàn. 

5. Sở Y tế tỉnh, thành phố và Y tế các Bộ, ngành 

a) Chỉ đạo, tổ chức quản lý công tác phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn địa phương; 

b) Phối hợp với các Viện thuộc hệ y tế dự phòng thẩm định và thông báo kết quả thẩm định điều 

kiện thực hiện khám bệnh nghề nghiệp cho cơ sở khám bệnh nghề nghiệp theo quy định tại tiết 

thứ hai điểm d và tiết thứ hai điểm e khoản 3 phần II của Thông tư này. 

6. Các Viện thuộc hệ y tế dự phòng và các Trường đại học Y 

 a) Kiểm tra, chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở khám bệnh nghề nghiệp 

trong phạm vi được giao quản lý; 

b) Tổ chức đào tạo và cấp chứng nhận về sức khỏe nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp cho các 

cán bộ y tế của các cơ sở khám bệnh nghề nghiệp; 

c) Tham gia thẩm định các cơ sở khám bệnh nghề nghiệp khi có yêu cầu; 

d) Xây dựng chương trình đào tạo về sức khỏe nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp; 

đ) Nghiên cứu và đề xuất với Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh nghề nghiệp vào danh mục bệnh 

nghề nghiệp được bảo hiểm xã hội. 

7. Cục Y tế dự phòng Việt Nam 
a) Chỉ đạo, tổ chức quản lý công tác phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn toàn quốc; 
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b) Phối hợp với các Viện thuộc hệ y tế dự phòng thẩm định và thông báo kết quả thẩm định 

điều kiện thực hiện khám bệnh nghề nghiệp cho cơ sở khám bệnh nghề nghiệp theo quy định 

tại tiết thứ nhất điểm d và tiết thứ nhất điểm e khoản 3 phần II của Thông tư này; 

c) Tổng hợp trình lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, quyết định việc sửa đổi,bổ sung và ban hành mới 

danh mục bệnh nghề nghiệp; 

d) Phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư này. 

 

VI. HIỆU LỰC THI HÀNH 

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo; 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về Cục Y tế dự 

phòng Việt Nam - Bộ Y tế để nghiên cứu kịp thời giải quyết. 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

(Đã ký) 

Trịnh Quân Huấn 
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Phô lôc 1 

(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 12/2006/TT-BYT ngµy  10  th¸ng 11 n¨m 2006 cña Bé Y tÕ) 

    Tªn ®¬n vÞ 

_________________ 

    TØnh, Thµnh phè 

____________ 
                Sè: ____/ ____ 
 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
-------------------------------------------------------- 

             _______, ngµy ___th¸ng ___n¨m ____ 

 
§¸nh gi¸ tiÕp xóc nghÒ nghiÖp c¸c yÕu tè vi sinh vËt 

 

1. §¬n vÞ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸: 

 ____________________________________________________________ 

2. Thêi gian tiÕn hµnh ®¸nh gi¸: Ngµy __ th¸ng __ n¨m ____ 

3. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ tiÕp xóc nghÒ nghiÖp: 

TT 
VÞ trÝ lµm 

viÖc 

M« t¶ néi 
dung c«ng 

viÖc 

Sè lît bÖnh nh©n ®Õn kh¸m 
vµ ®iÒu trÞ hoÆc sè lîng bÖnh 
phÈm tiÕp xóc liªn quan ®Õn 

c¸c bÖnh do c¸c yÕu tè vi sinh 
vËt 

Thêi gian tiÕp xóc 

   ......................./ngµy 
....................../th¸ng 
......................./n¨m 

.........................giê/ng
µy 

.....................ngµy/th¸
ng 

......................th¸ng/n¨
m 

   ......................./ngµy 
....................../th¸ng 
......................./n¨m 

.........................giê/ng
µy 

.....................ngµy/th¸
ng 

......................th¸ng/n¨
m 

   ......................./ngµy 
....................../th¸ng 
......................./n¨m 

.........................giê/ng
µy 

.....................ngµy/th¸
ng 

......................th¸ng/n¨
m 

 

4. KÕt luËn 

4.1. TiÕp xóc víi yÕu tè vi sinh vËt 

 Vi khuÈn Lao:  Vi rut viªm gan B  Vi khuÈn Leptospira 

  Cã     Cã      Cã   

  Kh«ng    Kh«ng    Kh«ng  
 
4.2. Nguy c¬ g©y bÖnh nghÒ nghiÖp (ghi râ tªn bÖnh nghÒ nghiÖp) 

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
     __________, ngµy __th¸ng __n¨m ___ 
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                                                          Thñ trëng ®¬n vÞ 

             (KÝ tªn vµ ®ãng dÊu) 
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Phô lôc 2 

(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè   12/2006/TT-BYT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2006 cña Bé Y tÕ) 

Thêi gian vµ néi dung kh¸m ph¸t hiÖn lÇn ®Çu bÖnh nghÒ nghiÖp 

 

T

T 
Tªn bÖnh 

Tªn c¸c 

chÊt tiÕp 

xóc 

Thêi gian kh¸m bÖnh nghÒ 

nghiÖp lÇn ®Çu tõ khi b¾t 

®Çu tiÕp xóc (th¸ng) 

Néi dung kh¸m 

6 12 24 36 36-60 L©m sµng CËn l©m sµng 

1.  BÖnh bôi 
phæi-silic 

Bôi silÝc    +  HÖ h« hÊp, tuÇn hoµn - Chôp X-quang phæi; ®o chøc n¨ng h« 
hÊp. 
- XÐt nghiÖm m¸u: C«ng thøc m¸u, tèc 
®é l¾ng m¸u... T×m BK trong ®êm (nÕu 
cÇn). 

2.  BÖnh bôi 
phæi- 
ami¨ng 

Bôi 
ami¨ng 

    + HÖ h« hÊp, tuÇn hoµn, da (theo 
dâi c¸c khèi u...). 

- Chôp X quang phæi, chôp c¾t líp (nÕu 
cÇn); ®o chøc n¨ng h« hÊp. 
- M¸u: C«ng thøc m¸u, tèc ®é l¾ng 
m¸u...; t×m BK trong ®êm. 

3.  BÖnh bôi 
phæi b«ng 

Bôi 
b«ng, 
®ay 

  +   HÖ h« hÊp, tuÇn hoµn (theo dâi 
héi chøng sèt ngµy thø hai). 
Kh¸m chuyªn khoa TMH. 

- §o chøc n¨ng h« hÊp. 
- M¸u: C«ng thøc m¸u, tèc ®é l¾ng m¸u... 
- Chôp X quang phæi (nÕu cÇn). 
 

4.  BÖnh viªm 
phÕ qu¶n 
m¹n tÝnh 

YÕu tè 
g©y viªm 
phÕ qu¶n 

   +  HÖ h« hÊp, tuÇn hoµn. - §o chøc n¨ng h« hÊp; thö ®êm; chôp X-
quang phæi (nÕu cÇn). 

5.  BÖnh hen 
phÕ qu¶n 

ChÊt g©y 
mÉn 
c¶m, 
kÝch 
thÝch g©y 
hen phÕ 
qu¶n 

+     HÖ h« hÊp, theo dâi triÖu chøng 
cña c¬n hen phÕ qu¶n. 
HÖ tuÇn hoµn, theo dâi biÕn 
chøng t©m phÕ m¹n. 

- §o chøc n¨ng h« hÊp tríc vµ sau ca lµm 
viÖc (FEV1, thÓ tÝch thë ra tèi ®a gi©y ®Çu 
tiªn). 
- Test dÞ nguyªn d¬ng tÝnh (khi c¬ së y tÕ 
cã ®ñ ®iÒu kiÖn trang thiÕt bÞ vµ håi søc 
cÊp cøu). 

6.  BÖnh 
nhiÔm ®éc 

Ch× v« 
c¬, ch× 

 +    HÖ tiªu hãa (chó ý ph¸t hiÖn 
®êng viÒn Burton), hÖ tuÇn hoµn, 

- M¸u: C«ng thøc m¸u, hång cÇu h¹t 
kiÒm, huyÕt s¾c tè, ®Þnh lîng ch× m¸u 
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T

T 
Tªn bÖnh 

Tªn c¸c 

chÊt tiÕp 

xóc 

Thêi gian kh¸m bÖnh nghÒ 

nghiÖp lÇn ®Çu tõ khi b¾t 

®Çu tiÕp xóc (th¸ng) 

Néi dung kh¸m 

6 12 24 36 36-60 L©m sµng CËn l©m sµng 

ch× h÷u c¬ thÇn kinh, hÖ t¹o m¸u, c¸c chuyªn 
khoa TMH, m¾t, thÇn kinh, x¬ng 
khíp. 

(nÕu kh«ng lµm ch× niÖu)... 

- Níc tiÓu:  ALA niÖu, ®Þnh lîng ch× 
niÖu (nÕu kh«ng lµm ch× m¸u), trô niÖu, 
hång cÇu. 

7.  BÖnh  
nhiÔm ®éc 
Benzen 

Benzen +     HÖ h« hÊp, tuÇn hoµn, tiªu hãa, 
tiÕt niÖu, da, niªm m¹c vµ hÖ t¹o 
m¸u. 

- M¸u: C«ng thøc m¸u, huyÕt s¾c tè, tiÓu 
cÇu, thêi gian m¸u ®«ng, m¸u ch¶y, dÊu 
hiÖu d©y th¾t, tñy ®å (nÕu cÇn). 
- Níc tiÓu: Albumin, trô niÖu, hång cÇu, 
phenol niÖu. 

8.  BÖnh 
nhiÔm ®éc 
thñy ng©n 

Thñy 
ng©n 

 +    HÖ thÇn kinh, tiªu hãa, tiÕt niÖu, 
m¾t, da, niªm m¹c vµ r¨ng. 

- M¸u: C«ng thøc m¸u, tñy ®å (nÕu cÇn). 
- Níc tiÓu: §Þnh lîng thñy ng©n, 
albumin, trô niÖu, hång cÇu. 

9.  BÖnh 
nhiÔm ®éc 
man gan 

Man gan  +    HÖ h« hÊp, thÇn kinh, vËn ®éng, 
tiªu hãa. 

- M¸u: C«ng thøc m¸u, tñy ®å (nÕu cÇn). 
- Níc tiÓu: §Þnh lîng man gan, 
albumin, trô niÖu, hång cÇu. 

10.  BÖnh 
nhiÔm ®éc 
TNT 

Hãa chÊt 
TNT 

 +    HÖ thÇn kinh, da vµ niªm m¹c, hÖ 
tiªu hãa, tiÕt niÖu, m¾t... 

- M¸u: C«ng thøc m¸u, ®Þnh lîng 
Methemoglobin, Hb, tñy ®å (nÕu cÇn). 
- Níc tiÓu: §Þnh tÝnh TNT niÖu, 
albumin, hång cÇu, trô niÖu. 

11.  BÖnh 
nhiÔm ®éc 
Asen 

Asen  +    HÖ thÇn kinh, tiÕt niÖu, tiªu hãa, 
h« hÊp, tuÇn hoµn, da. 

- Níc tiÓu: §Þnh lîng asen niÖu, 
albumin, hång cÇu, trô niÖu. 
- §Þnh lîng asen trong tãc, mãng. 

12.  BÖnh 
nhiÔm ®éc 
Nic«tin 

Nic«tin  +    HÖ thÇn kinh (Chó ý héi chøng 
suy nhîc thÇn kinh), tuÇn hoµn, 
h« hÊp. 

- M¸u: C«ng thøc m¸u. 
- Níc tiÓu: §Þnh lîng nic«tin hoÆc 
cotinin niÖu. 

13.  BÖnh 
nhiÔm ®éc 
hãa chÊt 
BVTV  

Hãa chÊt 
BVTV 

 +    HÖ thÇn kinh, tiªu hãa, tuÇn hoµn. - C«ng thøc m¸u, ®Þnh lîng men 
cholineste raza. 
- Níc tiÓu: albumin, hång cÇu, trô niÖu, 
hãa chÊt trõ s©u hay chÊt chuyÓn hãa (nÕu 
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T

T 
Tªn bÖnh 

Tªn c¸c 

chÊt tiÕp 

xóc 

Thêi gian kh¸m bÖnh nghÒ 

nghiÖp lÇn ®Çu tõ khi b¾t 

®Çu tiÕp xóc (th¸ng) 

Néi dung kh¸m 

6 12 24 36 36-60 L©m sµng CËn l©m sµng 

cÇn). 

14.  BÖnh 
nhiÔm ®éc 
cacbon 
monoxit 

Monoxit 
cacbon 
(CO) 

+     HÖ thÇn kinh c¬, hÖ tuÇn hoµn, 
tim m¹ch. 

- M¸u: §Þnh lîng HbCO hoÆc ®o nång 
®é CO m¸u. 
- §o ®iÖn tim, ®¸nh gi¸ søc c¨ng c¬,... 

15.  BÖnh do 
quang 
tuyÕn X vµ 
c¸c chÊt 
phãng x¹ 

YÕu tè 
phãng x¹ 

+     HÖ tiªu hãa, h« hÊp, tuÇn hoµn, hÖ 
thèng h¹ch b¹ch huyÕt. 

- M¸u: HuyÕt ®å, tñy ®å  (nÕu cÇn). 
- §o liÒu phãng x¹ tiÕp xóc c¸ nh©n. 
- NhiÔm s¾c thÓ ®å nÕu cÇn. 

16.  BÖnh ®iÕc 
nghÒ 
nghiÖp 

TiÕng ån  +    HÖ thÇn kinh 
Chuyªn khoa tai mòi häng. 

- §o thÝnh lùc ®¬n ©m. 
- Chôp X quang x¬ng chòm (nÕu cÇn). 

17.  BÖnh rung 
chuyÓn tÇn 
sè cao 

Sö dông 
m¸y, 
c«ng cô 
cÇm tay  
rung tÇn 
sè cao 

    + HÖ x¬ng khíp (chó ý c¸c x¬ng, 
khíp vai, khuûu vµ cæ tay), hÖ 
thÇn kinh (chó ý c¸c rèi lo¹n c¶m 
gi¸c) vµ mao m¹ch ngo¹i vi. 

- Chôp X quang khíp cæ tay, khuûu tay, 
khíp vai. 
- NghiÖm ph¸p l¹nh. 
- Soi mao m¹ch (nÕu cÇn). 
- §o ngìng c¶m nhËn rung, c¶m nhËn 
®au (nÕu cÇn). 

18.  BÖnh gi¶m 
¸p 

Lµm viÖc 
trong 
®iÒu kiÖn 
cã ¸p 
suÊt cao 

 +    HÖ thÇn kinh (chó ý hÖ thÇn kinh 
vËn ®éng), hÖ x¬ng khíp (chó ý 
dÊu hiÖu ho¹i tö khíp), h« hÊp, 
tuÇn hoµn, tiÕt niÖu, kh¸m tai mòi 
häng. 

- Chôp X-quang x¬ng, khíp. 
- §o thÝnh lùc ®¬n ©m. 
- M¸u: C«ng thøc m¸u, ®Þnh lîng canxi 
(nÕu cÇn). 
- Níc tiÓu: T×m albumin trô niÖu, hång 
cÇu. 

19.  BÖnh s¹m 
da nghÒ 
nghiÖp 

YÕu tè 
g©y s¹m 
da 

 +    Tæ chøc da, niªm m¹c, gan. - §o liÒu sinh häc (biodose). 
- Níc tiÓu: §Þnh lîng porphyrin niÖu, 
albumin, trô niÖu, hång cÇu. 

20.  BÖnh loÐt Cr«m  +    HÖ h« hÊp, da vµ niªm m¹c. - Test ¸p b× (patch test) víi bichromat 
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T

T 
Tªn bÖnh 

Tªn c¸c 

chÊt tiÕp 

xóc 

Thêi gian kh¸m bÖnh nghÒ 

nghiÖp lÇn ®Çu tõ khi b¾t 

®Çu tiÕp xóc (th¸ng) 

Néi dung kh¸m 

6 12 24 36 36-60 L©m sµng CËn l©m sµng 

da nghÒ 
nghiÖp do 
Cr«m 

Chuyªn khoa TMH, RHM. kali 0,25%. 
- M¸u: C«ng thøc m¸u, tèc ®é m¸u l¾ng. 
- Níc tiÓu: Cr«m, albumin, trô niÖu, 
hång cÇu niÖu. 

21.  BÖnh 
Leptospira 

Xo¾n 
khuÈn 

 +    HÖ tiªu hãa, (chó ý chøc n¨ng cña 
gan), h« hÊp, tuÇn hoµn. 

- T×m hiÖu gi¸ kh¸ng thÓ. 
- T×m xo¾n khuÈn trong m¸u (nÕu cÇn) 

22.  BÖnh nèt 
dÇu 

DÇu, mì, 
x¨ng vµ 
c¸c s¶n 
phÈm 
c«ng 
nghiÖp  

  +   Tæ chøc da, niªm m¹c. - Test lÈy da (prick test). 
- Kü thuËt x¸c ®Þnh h¹t dÇu, h¹t sõng. 
- Thö nghiÖm trung hßa kiÒm theo 
ph¬ng ph¸p Burchardt. 

23.  BÖnh viªm 
loÐt da, 
viªm mãng 
vµ quanh 
mãng 

M«i 
trêng 
Èm ít, 
l¹nh kÐo 
dµi 

+     Tæ chøc da, niªm m¹c, hÖ thèng 
mãng ch©n, mãng tay. 

- §o pH da (c¼ng tay, mu tay vµ gan bµn 
tay) 
- XÐt nghiÖm nÊm da, nÊm mãng trùc 
tiÕp. 
- Thö nghiÖm trung hßa kiÒm theo 
ph¬ng ph¸p Burchardt. 

24.  BÖnh lao 
nghÒ 
nghiÖp 

Vi khuÈn 
lao 

 +    Kh¸m l©m sµng c¨n cø vµo c¬ 
quan m¾c bÖnh ®Ó kh¸m nh: 
phæi, h¹ch... 

- Chôp X-quang phæi. 
- T×m BK trong ®êm, ph¶n øng Mantoux, 
tèc ®é m¸u l¾ng. 

25.  BÖnh viªm 
gan do 
virus 

Virus 
g©y viªm 
gan 

+     HÖ tiªu hãa, h« hÊp, tuÇn hoµn. -  M¸u: XÐt nghiÖm HbSAg, SGOT, 
SGPT, c«ng thøc m¸u. 
- Níc tiÓu: Albumin, s¾c tè mËt, muèi 
mËt,... 
- Siªu ©m gan, mËt. 

Phô lôc 3 

(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè  12/2006/TT-BYT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2006 cña Bé Y tÕ) 

Thêi gian vµ néi dung kh¸m ®Þnh kú bÖnh nghÒ nghiÖp 
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TT Tªn bÖnh 

Thêi gian kh¸m ®Þnh kú bÖnh nghÒ 

nghiÖp sau kh¸m BNN lÇn ®Çu (th¸ng) 
Néi dung kh¸m 

3 6 12 18 24 L©m sµng CËn l©m sµng 

1.  BÖnh bôi phæi-silic   +   HÖ h« hÊp - Chôp phim X-quang phæi. 
- §o chøc n¨ng h« hÊp. 

2.  BÖnh bôi phæi 
ami¨ng 

   +  HÖ h« hÊp - Chôp phim X-quang phåi, chôp CT-
Scanner (nÕu cÇn). 
- §o chøc n¨ng h« hÊp. 

3.  BÖnh bôi phæi b«ng   +   HÖ h« hÊp, héi chøng 
ngµy thø hai 

- §o chøc n¨ng h« hÊp. 

4.  Viªm phÕ qu¶n m¹n 
tÝnh 

 +    HÖ h« hÊp - §o chøc n¨ng h« hÊp, xÐt nghiÖm ®êm. 

5.  BÖnh hen phÕ qu¶n   +   HÖ h« hÊp, hÖ tuÇn 
hoµn, theo dâi biÕn 
chøng t©m phÕ m¹n. 

- §o chøc n¨ng h« hÊp. 

6.  BÖnh nhiÔm ®éc ch×  +    HÖ tiªu hãa, thÇn 
kinh 

- M¸u: C«ng thøc m¸u, hemoglobin, hång 
cÇu h¹t kiÒm, ch× m¸u (nÕu kh«ng lµm ch× 
niÖu). 

- Níc tiÓu:  ALA niÖu, ch× niÖu (nÕu 
kh«ng lµm ch× m¸u). 

7.  BÖnh nhiÔm ®éc 
benzen 

 +    Da vµ niªm m¹c - M¸u: C«ng thøc m¸u (tiÓu cÇu), huyÕt 
s¾c tè, tñy ®å (nÕu cÇn); dÊu hiÖu d©y 
th¾t. 
- Níc tiÓu: Phenol niÖu. 

8.  BÖnh nhiÔm ®éc thñy 
ng©n 

 +    HÖ tuÇn hoµn, tiÕt 
niÖu da vµ niªm m¹c. 

- M¸u: C«ng thøc m¸u. 
- Níc tiÓu: §Þnh lîng thñy ng©n, 
albumin niÖu, trô niÖu, hång cÇu niÖu. 
- §Þnh lîng thñy ng©n tãc (nÕu cÇn). 

9.  BÖnh nhiÔm ®éc 
mangan 

  +   HÖ h« hÊp, hÖ thÇn 
kinh 

- M¸u: C«ng thøc m¸u. 
- Níc tiÓu: §Þnh lîng mangan, albumin 
niÖu, trô niÖu, hång cÇu niÖu. 

10.  BÖnh nhiÔm ®éc TNT  +    HÖ tiªu hãa - M¸u: Methemoglobin, Hemoglobin. 
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TT Tªn bÖnh 

Thêi gian kh¸m ®Þnh kú bÖnh nghÒ 

nghiÖp sau kh¸m BNN lÇn ®Çu (th¸ng) 
Néi dung kh¸m 

3 6 12 18 24 L©m sµng CËn l©m sµng 

- Níc tiÓu: §Þnh tÝnh TNT niÖu, 
albumin, trô niÖu, hång cÇu niÖu. 

11.  BÖnh nhiÔm ®éc 
Asen 

 +    HÖ tiªu hãa, thÇn 
kinh, 
l«ng, tãc, mãng 

- M¸u: C«ng thøc m¸u, huyÕt ®å (nÕu 
cÇn). 
- Níc tiÓu: §Þnh lîng Asen, albumin 
niÖu, trô niÖu, hång cÇu niÖu. 

12.  BÖnh nhiÔm ®éc 
Nicotin 

 +    HÖ tuÇn hoµn, thÇn 
kinh. 

- Níc tiÓu: §Þnh lîng Nicotin niÖu hoÆc 
Cotinin niÖu. 

13.  BÖnh nhiÔm ®éc hãa 
chÊt b¶o vÖ thùc vËt 

 +    HÖ tiªu hãa, thÇn 
kinh  
Da vµ niªm m¹c. 

- M¸u: C«ng thøc m¸u, ®Þnh lîng men 
cholinesteraza huyÕt t¬ng, hång cÇu. 
- Níc tiÓu: Albumin, trô niÖu, hång cÇu, 
®Þnh lîng hãa chÊt nhiÔm ®éc hoÆc chÊt 
chuyÓn hãa. 

14.  BÖnh nhiÔm ®éc 
cacbon monoxit. 

  +   HÖ thÇn kinh, tuÇn 
hoµn, tim m¹ch. 

- M¸u: §Þnh lîng HbCO hoÆc ®o nång 
®é CO m¸u. 
- §o ®iÖn tim, ®¸nh gi¸ søc c¨ng c¬,... 

15.  BÖnh do quang tuyÕn 
X vµ phãng x¹ 

 +    Da vµ niªm m¹c - M¸u: C«ng thøc m¸u, tñy ®å (nÕu cÇn) 
- XÐt nghiÖm tinh trïng: sè lîng vµ chÊt 
lîng. 

16.  BÖnh ®iÕc nghÒ 
nghiÖp 

  +   Tai mòi häng. - §o thÝnh lùc ®¬n ©m.  
- Chôp X-quang x¬ng chòm (nÕu cÇn) 

17.  BÖnh rung chuyÓn 
nghÒ nghiÖp 

    + HÖ x¬ng khíp; thÇn 
kinh. 

- Chôp phim X – quang x¬ng khíp (cæ 
tay, khuûu tay, vai). 
- NghiÖm ph¸p l¹nh; soi mao m¹ch (nÕu 
cÇn). 

18.  BÖnh gi¶m ¸p  +    HÖ x¬ng vµ khíp, 
hÖ thÇn kinh vµ c¬. 

- Chôp X - quang x¬ng, khíp cã nghi 
ngê. 
- M¸u: §Þnh lîng canxi (nÕu cÇn). 

19.  BÖnh s¹m da nghÒ 
nghiÖp 

  +   Da - §o liÒu sinh häc (biodose). 
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TT Tªn bÖnh 

Thêi gian kh¸m ®Þnh kú bÖnh nghÒ 

nghiÖp sau kh¸m BNN lÇn ®Çu (th¸ng) 
Néi dung kh¸m 

3 6 12 18 24 L©m sµng CËn l©m sµng 

20.  BÖnh loÐt da do Cr«m   +   Da vµ niªm m¹c, hÖ 
h« hÊp, v¸ch ng¨n 
mòi. 

- M¸u: C«ng thøc m¸u. 
- Níc tiÓu: §Þnh lîng Cr«m niÖu. 

21.  BÖnh nèt dÇu   +   Tæ chøc da, niªm 
m¹c. 

- Kü thuËt x¸c ®Þnh h¹t dÇu, h¹t sõng. 
- Thö nghiÖm trung hßa kiÒm theo ph¬ng 
ph¸p Burchardt. 

22.  BÖnh viªm loÐt da, 
viªm mãng vµ xung 
quanh mãng 

  +   Tæ chøc da, niªm 
m¹c, hÖ thèng mãng 
ch©n, mãng tay. 

- XÐt nghiÖm nÊm da, nÊm mãng trùc 
tiÕp. 
- Thö nghiÖm trung hßa kiÒm theo ph¬ng 
ph¸p Burchard. 

23.  BÖnh lao nghÒ nghiÖp   +   C¬ quan bÞ bÖnh 
(phæi, thËn, h¹ch...) 

- Chôp X-quang phæi, t×m BK ®êm, ph¶n 
øng Mantoux, tèc ®é m¸u l¾ng. 

24.  BÖnh viªm gan virus   +   HÖ tiªu hãa. - XÐt nghiÖm HbSAg, SGOT, SGPT. 

25.  BÖnh Leptospira   +   HÖ tiªu hãa. - T×m hiÖu gi¸ kh¸ng thÓ, xo¾n khuÈn 
(nÕu cÇn). 
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Phô lôc 4 

(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè     12/2006/TT-BYT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2006 cña 

Bé Y tÕ) 

 

        Së Y tÕ   Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 

TØnh/thµnh phè_______      §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

Trung t©m Y tÕ Bé/ngµnh_____ 

 

 

 

 

 

 

 

Hå s¬ kh¸m bÖnh nghÒ nghiÖp 

 

 

 

 

Hå s¬ sè  _____________  

 
 

Hä vµ tªn:             ______________________  N¨m sinh:  _____________  Nam/N÷ 
NghÒ nghiÖp:  ____________________   Tuæi nghÒ: _______________________  
Ph©n xëng/vÝ trÝ lao ®éng:  _______________________________________________     
Tªn ®¬n vÞ:           _______________________________________________________               
TØnh/Thµnh phè:  _______________________________________________________       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N¨m ___
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I. PhÇn kh¸m bÖnh nghÒ nghiÖp 

 

A. TiÓu sö nghÒ nghiÖp vµ bÖnh tËt 

 
- Nh÷ng nghÒ ®· lµm tríc ®©y (thêi gian vµ nghÒ nghiÖp/c«ng viÖc ®· lµm): ________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- C¸c bÖnh ®· m¾c (thêi gian, n¬i ®iÒu trÞ, kÕt qu¶ ®iÒu trÞ): ______________________  
+ Tríc khi vµo nghÒ: ____________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
+ Sau khi vµo nghÒ: ______________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  

 

B. t×nh h×nh lao ®éng vµ søc kháe hiÖn t¹i 

 
- Néi dung c«ng viÖc vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng hiÖn t¹i (c¸c yÕu tè ®éc h¹i, trang bÞ b¶o 
hé lao ®éng):  __________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- T×nh h×nh søc kháe hiÖn t¹i (bÖnh m¾c chÝnh, diÔn biÕn cña bÖnh):  _______________   
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  

 

c. Kh¸m l©m sµng 

- ThÓ tr¹ng chung: _______________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- Da vµ niªm m¹c: _______________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- H¹ch b¹ch huyÕt: ______________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- C¬, x¬ng, khíp: ______________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  

1. h« hÊp 

TriÖu chøng: 

- Ho: (tÝnh chÊt c¬n ho, ho ra m¸u, thêi gian) _________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- §au ngùc (tÝnh chÊt ®au, vïng ®au) ________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- Kh¹c ®êm ____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- Khã thë (tÝnh chÊt c¬n khã thë, xuÊt hiÖn lóc g¾ng søc) ________________________  
 _____________________________________________________________________  

Kh¸m thùc thÓ 

- H×nh d¸ng lång ngùc: ___________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
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- Gâ, nghe: ____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  

KÕt qu¶ X quang: ______________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

KÕt qu¶ c¸c test chÈn ®o¸n: ______________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 

chøc n¨ng h« hÊp 
- Dung tÝch sèng lý thuyÕt: ________________________________________________  
- Dung tÝch sèng thùc tÕ: __________________________________________________  
- Tû lÖ (%): ____________________________________________________________  
- ThÓ tÝch thë ra tèi da/gi©y: _______________________________________________  
- Tiffeneau: ____________________________________________________________  
- C¸c th«ng sè kh¸c: _____________________________________________________  

KÕt luËn vÒ chøc n¨ng h« hÊp 

 - B×nh thêng    - Héi chøng t¾c nghÏn  

 - Héi chøng h¹n chÕ   - Héi chøng hçn hîp  
 

2. tim m¹ch 

TriÖu chøng: 

- §au ngùc (vïng tim) ____________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- C¸c triÖu chøng kh¸c: ___________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
Kh¸m thùc thÓ: 

- Nghe tim: ____________________________________________________________  
- M¹ch: _______________________________________________________________  
- HuyÕt ¸p: ____________________________________________________________  

KÕt qu¶ ®iÖn tim: ______________________________________________________  

 
3. tiªu hãa 

TriÖu chøng: 

- Rèi lo¹n tiªu hãa (t¸o bãn, Øa láng): ________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- §au bông (tÝnh chÊt, vïng ®au): ___________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- C¸c triÖu chøng kh¸c: ___________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  

Kh¸m thùc thÓ: 

- Lìi: ________________________________________________________________  
- R¨ng lîi: _____________________________________________________________  
- Gan, l¸ch: ____________________________________________________________  
- Bông: _______________________________________________________________   
 

4. tiÕt niÖu sinh dôc 
TriÖu chøng: 

- §au (tÝnh chÊt c¬n ®au, vïng ®au): ________________________________________  



 18 

 _____________________________________________________________________  
- C¸c triÖu chøng kh¸c: ___________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  

Kh¸m thùc thÓ:  _______________________________________________________  

- X¸c ®Þnh c¸c ®iÓm ®au niÖu qu¶n _________________________________________  
- Kh¸m thËn ___________________________________________________________  
- Bé phËn sinh dôc ngoµi _________________________________________________  

 
5. thÇn kinh 

TriÖu chøng (nhøc ®Çu, kÐm ngñ, gi¶m trÝ nhí, tÝnh t×nh thay ®æi,...) _______________  
 _____________________________________________________________________  

Kh¸m thùc thÓ 

C¶m gi¸c: _____________________________________________________________  
VËn ®éng: _____________________________________________________________  
Ph¶n x¹: ______________________________________________________________  
ThÇn kinh thùc vËt: ______________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  

 

D. thÓ lùc, thÞ lùc, thÝnh lùc 

ThÓ lùc: 

ChiÒu cao: _____________________________________________________________  
C©n nÆng: _____________________________________________________________  
Vßng ngùc trung b×nh: ___________________________________________________  

ThÞ lùc: 

M¾t ph¶i:  _____________________________________________________________  
M¾t tr¸i:  ______________________________________________________________  

ThÝnh lùc 

Tai ph¶i: 
              500  1000  2000   4000  8000 
§êng 
khÝ:....................................................... 
§êng 
x¬ng:.................................................. 

Tai tr¸i:     
             500  1000   2000  4000  8000 
§êng 
khÝ:..................................................... 
§êng 
x¬ng:................................................ 

 

E. chuyªn khoa 

Tai mòi häng: _________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

M¾t:  _________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

R¨ng hµm mÆt:  ________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
Da liÔu:  ______________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
S¶n phô khoa: _________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Ngo¹i khoa:  ___________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
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C¸c bÖnh kh¸c:  ________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 

G. xÐt nghiÖm 

1. HuyÕt häc: __________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 
2. Sinh hãa:  ___________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 

3. C¸c xÐt nghiÖm kh¸c: _________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 

H. KÕt luËn 

1. ChÈn ®o¸n s¬ bé 

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 

2. ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh 

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 

3. KÕt luËn héi chÈn (nÕu cã) _____________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
                                                                                Ngµy..... th¸ng..... n¨m.... 

B¸c sü chñ tÞch héi ®ång héi chÈn    B¸c sü trëng ®oµn kh¸m  
              (Ký, ghi râ hä tªn)                              (Ký, ghi râ hä tªn) 
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II. PhÇn kh¸m ®Þnh kú bÖnh nghÒ nghiÖp 

Tªn bÖnh nghÒ nghiÖp ®îc kÕt luËn: ________________________________________  
Ngµy th¸ng n¨m kh¸m ____________________  LÇn kh¸m: _____________________  

 

A. Kh¸m l©m sµng 

- ThÓ tr¹ng chung: _______________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- Da vµ niªm m¹c: _______________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- H¹ch b¹ch huyÕt: ______________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- C¬, x¬ng, khíp: ______________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  

1. h« hÊp 

TriÖu chøng: 

- Ho: (tÝnh chÊt c¬n ho, ho ra m¸u, thêi gian) _________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- Kh¹c ®êm ____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- §au ngùc (tÝnh chÊt ®au, vïng ®au) ________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- Khã thë (tÝnh chÊt c¬n khã thë, xuÊt hiÖn lóc g¾ng søc) ________________________  
 _____________________________________________________________________  
Kh¸m thùc thÓ 

- H×nh d¸ng lång ngùc: ___________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- Gâ, nghe: ____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- KÕt qu¶ X quang: ______________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  

KÕt qu¶ c¸c test chÈn ®o¸n: ______________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 

chøc n¨ng h« hÊp 
- Dung tÝch sèng lý thuyÕt: ________________________________________________  
- Dung tÝch sèng thùc tÕ: __________________________________________________  
- Tû lÖ (%): ____________________________________________________________  
- ThÓ tÝch thë ra tèi da/gi©y: _______________________________________________  
- Tiffeneau: ____________________________________________________________  
- C¸c th«ng sè kh¸c: _____________________________________________________  

KÕt luËn vÒ chøc n¨ng h« hÊp 

 - B×nh thêng    - Héi chøng t¾c nghÏn  

 - Héi chøng h¹n chÕ   - Héi chøng hçn hîp  
2. tim m¹ch 

TriÖu chøng: 

- §au ngùc (vïng tim) ____________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- C¸c triÖu chøng kh¸c: ___________________________________________________  
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 _____________________________________________________________________  

Kh¸m thùc thÓ: 

- Nghe tim: ____________________________________________________________  
- M¹ch: _______________________________________________________________  
- HuyÕt ¸p: ____________________________________________________________  
 

3. tiªu hãa 
TriÖu chøng: 

- Rèi lo¹n tiªu hãa (t¸o bãn, Øa láng): ________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- §au bông (tÝnh chÊt, vïng ®au): ___________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- C¸c triÖu chøng kh¸c: ___________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  

Kh¸m thùc thÓ: 

- Lìi: ________________________________________________________________  
- R¨ng lîi: _____________________________________________________________  
- Gan, l¸ch: ____________________________________________________________  
- Bông: _______________________________________________________________  
 

4. tiÕt niÖu sinh dôc 

TriÖu chøng: 

- §au (tÝnh chÊt c¬n ®au, vïng ®au): ________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
- C¸c triÖu chøng kh¸c: ___________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  

Kh¸m thùc thÓ: 

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 

5. thÇn kinh 
TriÖu chøng (nhøc ®Çu, kÐm ngñ, gi¶m trÝ nhí, tÝnh t×nh thay ®æi,...) _______________  
 _____________________________________________________________________  
Kh¸m thùc thÓ 

C¶m gi¸c: _____________________________________________________________  
VËn ®éng: _____________________________________________________________  
Ph¶n x¹: ______________________________________________________________  
ThÇn kinh thùc vËt: ______________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  

B. thÓ lùc, thÞ lùc, thÝnh lùc 

ThÓ lùc: 

ChiÒu cao: _____________________________________________________________  
C©n nÆng: _____________________________________________________________  
Vßng ngùc trung b×nh: ___________________________________________________  

ThÞ lùc: 

M¾t ph¶i:  _____________________________________________________________  
M¾t tr¸i:  ______________________________________________________________  

ThÝnh lùc 
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Tai ph¶i: 
              500  1000  2000   4000  8000 
§êng 
khÝ:..................................................... 
§êng 
x¬ng:................................................ 
 

Tai tr¸i:     
             500  1000   2000  4000  8000 
§êng 
khÝ:..................................................... 
§êng 
x¬ng:................................................ 

 

C. chuyªn khoa 

Tai mòi häng: _________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

M¾t:  _________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

R¨ng hµm mÆt:  ________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
Da liÔu:  ______________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

S¶n phô khoa: _________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Ngo¹i khoa:  ___________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

C¸c bÖnh kh¸c:  ________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 

D. xÐt nghiÖm 

1. HuyÕt häc: __________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 

2. Sinh hãa:  ___________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 

3. C¸c xÐt nghiÖm kh¸c: _________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  

E. KÕt luËn 

1. ChÈn ®o¸n s¬ bé 

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 

2. ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh 

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
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 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
3. KÕt luËn héi chÈn (nÕu cã) 

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 

- §Ò nghÞ ®iÒu trÞ BNN:   Cã  □  Kh«ng   □ 

- §Ò nghÞ ®i an dìng:   Cã  □  Kh«ng   □ 

- §Ò nghÞ ®i phôc håi chøc n¨ng: Cã  □  Kh«ng   □ 

- §Ò nghÞ  ra héi ®ång gi¸m ®Þnh:   Cã  □  Kh«ng   □ 

                                                                                

                                                                                Ngµy..... th¸ng..... n¨m ..... 

B¸c sü chñ tÞch héi ®ång héi chÈn    B¸c sü trëng ®oµn kh¸m  
(Ký, ghi râ hä tªn)                        (Ký, ghi râ hä tªn) 
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Phô lôc 5 

(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè    12/2006/TT-BYT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2006 cña 

Bé Y tÕ) 

           Tªn ®¬n vÞ kh¸m 

           TØnh, Thµnh phè 

_______ 
                 Sè: ____/____ 
 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

----------------------------- 
             _______, ngµy ___th¸ng ___n¨m ____ 

Biªn b¶n héi chÈn bÖnh nghÒ nghiÖp 

 

1. Thµnh phÇn héi chÈn 

 - Chñ tÞch héi ®ång: Hä tªn:   Chøc vô:    
 - Th ký héi ®ång:   Hä tªn:   Chøc vô:    
 -             
 -             
 -             
 
2. Thêi gian héi chÈn 

 _____________________________________________________________________  

 

3. Th«ng tin vÒ bÖnh nh©n cÇn héi chÈn 

Hä vµ tªn:             ______________________  N¨m sinh:  _____________  Nam/N÷ 
NghÒ nghiÖp:  ____________________   Tuæi nghÒ: _______________________  
Ph©n xëng/vÝ trÝ lao ®éng:  _______________________________________________     
Tªn ®¬n vÞ:           _______________________________________________________               
TØnh/Thµnh phè:  _______________________________________________________       

 

4. Tãm t¾t triÖu chøng 

4.1. TriÖu chøng l©m sµng: 

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
4.2. XÐt nghiÖm: 

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 

5. KÕt luËn cña héi chÈn 

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
  _______, ngµy __th¸ng __n¨m ____ 

 Th ký héi ®ång Chñ tÞch Héi ®ång 

 (Ký, ghi râ hä tªn) (KÝ tªn vµ ®ãng dÊu) 
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Phô lôc 6 

(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè     12/2006/TT-BYT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2006 cña 

Bé Y tÕ) 

quy ®Þnh vÒ C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ   

cña phßng kh¸m bÖnh nghÒ nghiÖp 

STT Néi dung Sè lîng 

I C¬ së vËt chÊt  

1) Phßng kh¸m chung 01 

2) Phßng kh¸m chuyªn khoa 05 

 - C¸c bÖnh bôi phæi - phÕ qu¶n nghÒ nghiÖp 01 

 - C¸c bÖnh nghÒ nghiÖp do yÕu tè vËt lý 01 

 - C¸c bÖnh nhiÔm ®éc nghÒ nghiÖp 01 

 - C¸c bÖnh da nghÒ nghiÖp 01 

 - C¸c bÖnh nhiÔm khuÈn nghÒ nghiÖp 01 

3) Phßng xÐt nghiÖm sinh hãa, ®éc chÊt vµ vi sinh 01 

II. Trang thiÕt bÞ th«ng thêng  

1) Tñ hå s¬ bÖnh ¸n 1 

2) Tñ thuèc cÊp cøu 1 

3) Bé bµn ghÕ kh¸m 2 

4) Giêng kh¸m bÖnh 2 

5) GhÕ chê kh¸m 10 

6) Kh¨n tr¶i giêng, bµn 4 bé 

7) Tñ sÊy dông cô 1 

8) Nåi luéc, khö trïng dông cô y tÕ 1 

9) Mét c©n cã thíc ®o 1 

10) C¸c b¶ng treo: Y ®øc, chøc tr¸ch phßng kh¸m, cÊp cøu  

11) èng nghe 2 

12) M¸y ®o huyÕt ¸p 1 

13) Bé kh¸m tai, mòi, häng: §Ìn soi, 20 bé dông cô, khay ®ùng dông cô 1 bé 

14) Bóa kh¸m ph¶n x¹ thÇn kinh 1 

15) Bé kh¸m da (kÝnh lóp). 1 

16) Dung dÞch s¸t trïng: níc röa, níc tÈy, cån ièt, cån s¸t trïng, ªte, xµ 
phßng 

Theo quy 
®Þnh cña 
Bé Y tÕ 17) Dông cô b¶o vÖ: KhÈu trang, ¸o, mò, g¨ng tay c¸c lo¹i 

III. Trang thiÕt bÞ ®Ó chÈn ®o¸n c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp  

1) M¸y ®o ®iÖn tim 1 

2) M¸y ®o ®iÕc s¬ bé vµ hoµn chØnh 1 

3) Phßng c¸ch ©m 1 

4) M¸y ®o chøc n¨ng h« hÊp 1 

5) M¸y ®Þnh lîng men Cholinesterase (Test - mate up) 1 

6) M¸y ®Þnh lîng ch× huyÕt 1 

7) M¸y xÐt nghiÖm sinh hãa b¸n tù ®éng 1 

8) M¸y xÐt nghiÖm huyÕt häc 1 

9) §Ìn ®o liÒu sinh häc (Biodose) 1 

10) M¸y chôp X- quang c¶ sãng 1 

11) §Ìn ®äc phim (2 mµn h×nh trë lªn) 1 

12) Bé lµm test ¸p b× vµ hép dÞ nguyªn mÉu 1 bé 

13) Bé phim mÉu c¸c bÖnh bôi phæi (ILO-1980 hoÆc ILO-2000) 1 bé 
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14) M¸y siªu ©m 1 bé 

Ghi chó: Trong trêng hîp c¬ së kh¸m bÖnh nghÒ nghiÖp cha ®îc trang bÞ ®ñ c¸c 

thiÕt bÞ ®Ó chÈn ®o¸n th× cã thÓ kÕt hîp víi c¸c ViÖn, bÖnh viÖn, c¬ së y tÕ n¬i cã ®ñ 

trang thiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn xÐt nghiÖm, chÈn ®o¸n bÖnh nghÒ nghiÖp theo quy ®Þnh. 
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Phô lôc 7 

(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè     12/2006/TT-BYT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2006 cña 

Bé Y tÕ) 

    Tªn ®¬n vÞ 

_________________ 
    TØnh, Thµnh phè 

____________ 
                Sè: ____/ ____ 
 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
-------------------------------------------------------- 

             _______, ngµy ___th¸ng ___n¨m ____ 

 

B¶n kª khai vµ thÈm ®Þnh n¨ng lùc c¸n bé, 

trang thiÕt bÞ cña c¬ së kh¸m bÖnh nghÒ nghiÖp 

 
1. Kª khai nh©n lùc vµ trang thiÕt bÞ 

1.1. Danh s¸ch c¸n bé lµm viÖc t¹i c¬ së kh¸m bÖnh nghÒ nghiÖp 

TT Hä vµ tªn/§¬n vÞ c«ng t¸c Tr×nh ®é Häc vÞ Chøc danh 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* §Ò nghÞ ghi râ c¸c trêng hîp trng tËp. 

 

1.2. Danh môc trang thiÕt bÞ hiÖn cã cña c¬ së kh¸m bÖnh nghÒ nghiÖp 

TT Tªn trang thiÕt bÞ/N¬i s¶n xuÊt N¨m s¶n xuÊt ChÊt lîng Ghi chó 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

2. Néi dung thÈm ®Þnh 

2.1. KÕt luËn vÒ n¨ng lùc trang thiÕt bÞ 

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
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 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
2.2. KÕt luËn vÒ n¨ng lùc c¸n bé 

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 

2.3. KÕt luËn (VÒ n¨ng lùc kh¸m c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn) 

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
      __________, ngµy __th¸ng __n¨m ____ 

           §¹i diÖn c¬ quan thÈm ®Þnh 
        (KÝ tªn vµ ®ãng dÊu)
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Phô lôc 8 

(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè    12/2006/TT-BYT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2006 cña 

Bé Y tÕ) 

           Tªn ®¬n vÞ kh¸m 

           TØnh, Thµnh phè 

_______ 
                 Sè: ____/____ 
 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

----------------------------- 
             _______, ngµy ___th¸ng ___n¨m ____ 

Biªn b¶n tæng kÕt kh¸m bÖnh nghÒ nghiÖp 

Th«ng b¸o kÕt qu¶ kh¸m bÖnh nghÒ nghiÖp t¹i doanh nghiÖp ____________ 
___________________________________ trong thêi gian tõ ngµy __/ __/ ____ ®Õn 
ngµy __/ __/ ____. KÕt qu¶ nh sau: 

1. Tæng sè ngêi ®· kh¸m bÖnh nghÒ nghiÖp: ________  Nam _______ N÷ _____ 

2. Danh s¸ch c«ng nh©n m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp 

TT Hä vµ tªn Nam/
n÷ 

N¨m 
sinh 

Tuæi 
nghÒ 

Ph©n 
xëng 

Tªn 
bÖnh 

ý kiÕn xö lý 

1        

2        

...        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

3. Danh s¸ch c«ng nh©n ®Ò nghÞ ®iÒu trÞ 

TT Hä vµ tªn Nam/
n÷ 

N¨m 
sinh 

Tuæi 
nghÒ 

Ph©n 
xëng 

Tªn 
bÖnh 

Néi dung 
®iÒu trÞ 

1        

2        

...        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

4. Danh s¸ch c«ng nh©n m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp ®Ò nghÞ gi¸m ®Þnh 

TT Hä vµ tªn Nam/
n÷ 

N¨m 
sinh 

Tuæi 
nghÒ 

Ph©n 
xëng 

Tªn 
bÖnh 

ý kiÕn xö lý 

1        

2        
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...        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

KiÕn nghÞ 

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
      __________, ngµy __th¸ng __n¨m ____ 

      §¹i diÖn ®¬n vÞ kh¸m bÖnh nghÒ nghiÖp 
                                              (KÝ tªn vµ ®ãng dÊu) 


