
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   /SYT-NV Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng  4  năm 2020
V/v đăng tải phạm vi KSK bệnh
nghề nghiệp và lái xe cơ giới của

TTYT Vietsovpetro 
 
                    Kính gửi:   Giám đốc Trung tâm Y tế Vietsovpetro.

        Ngày 7/4/2020 Sở Y tế nhận được Công văn số 299/CV-TTYT ngày

01/4/2020, về việc Xin phép điều chỉnh lại khả năng thực hiện khám bệnh nghề

nghiệp và Công văn số 295/CV-TTYT ngày 01/4/2020 về việc bổ sung hồ sơ

đăng ký khám sức khỏe lái xe cơ giới của Trung tâm y tế Vietsovpetro.

        Sở Y tế thông báo đến đơn vị như sau:

1/ Từ ngày 15/4-16/4/2020, Sở Y tế cập nhật thông tin về phạm vi tổ chức khám

sức khỏe của đơn vị  trên trang thông tin  điện  tử của  Sở Y tế,  tại  website:

soyte.baria-vungtau.gov.vn.

2/ Thời gian tổ chức khám sức khỏe của cơ sở:

Từ thứ Hai đến thứ Sáu/tuần: 7g00-11g30; 13g30-17g00

Thứ Bảy/tuần: 07g00-11g30

3/ Phạm vi tổ chức khám sức khỏe bổ sung: 

 3.1 Khám sức khỏe lái xe cơ giới.

 3.2 Khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp.

     - Danh mục bệnh nghề nghiệp khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh

nghề nghiệp và Danh mục Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao

động: 34 bệnh.

 Trong đó, có 17 bệnh TTYT Vietsovpetro thực hiện một phần (khám lâm

sàng và một số cận lâm sàng), hợp đồng với Viện sức khỏe bệnh nghề nghiệp và

môi trường thực hiện chẩn đoán xác định. Và 17 bệnh TTYT Vietsovpetro trực

tiếp thực hiện khám và chẩn đoán xác định.

- Cụ thể danh mục:

STT Danh mục 
Khả năng thực hiện

Chẩn đoán
xác định

Thực hiện
một phần

1 Bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp  X  



2 Bệnh bụi phổi amiăng nghề nghiệp  X  
3 Bệnh bụi phổi bông nghề nghiệp   X 
4 Bệnh  viêm  phế  quản  mạn  tính  nghề

nghiệp
 X  

5 Bệnh hen phế quản nghề nghiệp  X  
6 Bệnh bụi phổi talc nghề nghiệp  X  
7 Bệnh bụi phổi than nghề nghiệp  X  
8 Bệnh nhiễm độc chì nghề nghiệp   X 

9 Bệnh  nhiễm  độc  nghề  nghiệp  do
benzen và đồng đẳng

  X 

10 Bệnh nhiễm độc thủy ngân nghề nghiệp   X 

11 Bệnh nhiễm độc mangan nghề nghiệp   X 

12 Bệnh  nhiễm  độc  trinitrotoluen  nghề
nghiệp

  X 

13 Bệnh nhiễm độc asen nghề nghiệp   X 

14 Bệnh nhiễm độc nicotin nghề nghiệp   X 

15 Bệnh nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực
vật nghề nghiệp

  X 

16 Bệnh nhiễm độc Cacbon monoxit nghề
nghiệp

  X 

17 Bệnh nhiễm độc cadimi nghề nghiệp   X 

18 Bệnh phóng xạ nghề nghiệp  X  

19 Bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn  X  

20 Bệnh nghề nghiệp do rung cục bộ  X  

21 Bệnh giảm áp nghề nghiệp  X  

22 Bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân  X  

23 Bệnh sạm da nghề nghiệp  X  

24 Bệnh viêm da và loét  vách ngăn mũi
nghề nghiệp do Crom

  X 

25 Bệnh Leptospira nghề nghiệp   X 

26 Bệnh nốt dầu nghề nghiệp   X 

27 Bệnh da nghề nghiệp do tiếp xúc môi
trường ẩm ướt và lạnh kéo dài

 X  

28 Bệnh da nghề nghiệp do tiếp xúc với
cao su tự nhiên và hóa chất phụ gia cao
su

  X 

29 Bệnh lao nghề nghiệp X 

30 Bệnh viêm gan vi rút B nghề nghiệp X  

31 Bệnh nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề
nghiệp

  X 

32 Bệnh viêm gan vi rút C nghề nghiệp  X



33 Bệnh  ung  thư  trung  biểu  mô  nghề
nghiệp

  X 

34 Bệnh đục thể thủy tinh nghề nghiệp  X  

4/ Sở Y tế lưu ý đơn vị:

- Hợp  đồng  của  TTYT Vietsovpetro  với  Bs  Đặng  Thị  Huyền  Trang  –

BSCKI chuyên khoa Tâm thần có giá trị đến ngày 30/4/2020, đề nghị đơn vị tiếp

tục thủ tục gia hạn hợp đồng, hoặc thay nhân sự phụ trách chuyên khoa Tâm

thần thì phải có văn bản báo cáo Sở Y tế, đảm bảo giá trị thủ tục Công bố phạm

vi khám sức khỏe lái xe cơ giới với Sở Y tế.

- Trong hợp đồng với Bs Đặng Thị Huyền Trang – BsCKI chuyên khoa

Tâm thần có thêm nội dung tham gia Khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài và

không có yếu tố nước ngoài. Sở Y tế đề nghị đơn vị ngoài Quyết định phân

công, lập lại danh sách cập nhật nhân sự tại thời điểm hiện tại, lưu tại đơn vị và

gửi Sở Y tế khi được yêu cầu.

Sở Y tế thông báo đến đơn vị được biết và cho phép thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các PGĐ Sở (để biết);
- Lưu: VT-NV.

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh An
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