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특수건강진단 문진표 개정판(2018.4.1) 
বিশেষ ররোগ বির্ণশের বিবিত্ত বিজ্ঞোসোপত্র সংশেোবিত ভোসণি（2018.4.1） 
 
사 업 장 명 :  
ক োম্পোন ীঃ 

성 명 :  
নোমীঃ 

 

※ 질환력(과거력, 가족력) 관련 문항 

※ চিচিৎসাগত ইচতহাসসর ওপর প্রশ্নসমূহ (ররাগীর ইচতহাস, পাচরবাচরি ইচতহাস) 

※ 아래 문항을 읽고 현재 상태에 해당하는 내용에 ‘○'표시해 주십시오.  

※ দয়ো  রে ননরেে প্রশ্নগুনি পড়ুন এবং বর্ত মোন অবস্থার জন্য [O] দ্বোেো ননরদতশ  রুন। 

1. 다음과 같은 질병으로 진단을 받았거나, 현재 약물 치료 중이십니까?  
1. আপনোর  ন  আরে পরীক্ষা িরা হসেসে, ন্াচি চন্ন্মচিচিত রিান্ এিটি ররাসগর জন্য বতত মাসন্ আপচন্ চিচিৎসাধীন্ 
রসেসেন্?  

질병명 
       অসুস্থর্ো 

 
 
 

뇌졸중 

(중풍) 
সন্ন্যোস কেোে বো 

করো  

심장병 

(심근경색/협심증) 
হৃদরেোে (মোরয়ো োনডত য়োি 

ইনফ্রো শন/অযোননিনো 
কপরটোনেস) 

고혈압 
উচ্চ েক্তেোপ 

당뇨병 
মধুরমহ কেোে 

বো ডোয়োরবটিস 

이상 

지질혈증 
ডোইনিনপরডনময়ো 

폐결핵 
যক্ষ্মো 

기타 

(암포함) 
অনযোনয 

( যোন্সোে সহ) 

진단여부 
কেোে পে ক্ষন        

약물치료여부 
ঔষধ নেন ৎসো        

 
2. 부모, 형제, 자매 중에 다음 질환을 앓았거나 해당 질환으로 사망한 경우가 있으십니까?  
2. আপনোে চপতামাতা, ভাই বা রবাসন্সের ক উ ন  চন্সন্মাক্ত ররাসগ মারা রগসেন্? 

질환명 
অসুস্থর্ো 

 
 

뇌졸중 

(중풍) 
সন্ন্যোস কেোে বো 

করো  

심장병 

(심근경색/협심증) 
হৃদরেোে (মোরয়ো োনডত য়োি 

ইনফ্রো শন/অযোননিনো 
কপরটোনেস) 

고혈압 
উচ্চ েক্তেোপ 

당뇨병 
মধুরমহ কেোে বো 

ডোয়োরবটিস 

기타(암포함) 
অনযোনয ( যোন্সোে সহ) 

있음 
হযোাঁ      

 
3. B형간염 바이러스 보유자입니까? ① 예 ② 아니오 ③ 모름 

3. আপনন ন  রহপাটাইটিস B ভাইরাসসর বোহ  ( যোনেয়োে)  ① হযোাঁ    ② নো    ③ িোনন নো 
 

※ 흡연관련 문항 

※ ধূমপান্ 
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아래 문항을 읽고 자신의 현재 상태에 해당되는 내용을 작성하여 주십시오. 
দয়ো রে ননরমোক্ত নব ল্পগুনি পড়ুন এবং আপনোে বতত মান্ অবস্থার বর্তনো নদন। 

4. 지금까지 평생 총 5갑(100개비)이상의 담배를 피운 적이 있습니까? 
4. আপনোে সমগ্র ি বনস মোয়, আপনন ন  পোাঁে পযোর ট (100 টি)-এে কবশ  নসেোরেট কেরয়রেন? 

① 아니오(☞ 5번 문항으로 가세요)  
① নো (☞  5 নং প্ররশ্ন যোন)  
② 예, 지금은 끊었음 (☞ 4-1번 문항으로 가세요) 

② হযোাঁ ন ন্তু এেন কেরড় নদরয়নে (☞4-1 নং প্ররশ্ন যোন) 
③ 예, 현재도 흡연 중 (☞ 4-2번 문항으로 가세요) 
③  হযোাঁ ন ন্তু এেনও ধূমপোন  নে (☞ 4-2 নং প্ররশ্ন যোন) 
 
4-1. 과거에 흡연을 하였으나 현재는 끊으셨다면 
4-1. যনদ আপনন অতীসত ধুমপান্ িসর থাসিন্ এবং এেন কেরড় নদরয় থোর ন 

금연 전까지 담배를 몇 년이나 피우셨습니까? 
কেরড় কদবোে আরে আপনন  র্ বেে ধূমপোন  রেরেন? 

 총_________년 

 কমোট   বেে 
금연하시기 전 평균 하루 흡연량은 몇 개비였습니까? 
কেরড় কদবোে আরে, নদরন আপনন  র্গুনি নসেোরেট কেরর্ন? 

 ___________개비 

  নসেোরেট 
 
4-2. 현재도 흡연을 하신다면 
4-2. যনদ আপনন এিসন্া ধমুপান্ িসর থাসিন্ঃ 

몇 년째 담배를 피우시고 계십니까? 
আপনন  র্ বেে ধরে ধূমপোন  েরেন? 

 총_________년 

 কমোট   বেে 
평균 하루 흡연량은 몇 개비였습니까? 
নদরন েরড় আপনন  র্গুনি নসেোরেট েোন? 

 ___________개비 

  নসেোরেট 
 
5. 전자담배를 사용한 경험이 있습니까? 
5. কখশিো ইশেক্ট্রবিক বসগোশরট িযিহোর কশরশেি? 
① 예(☞ 5-1번 문항으로 가세요) ② 아니오(☞ 6번 문항으로 가세요)  

 হযোাঁ（☞ 5-1 নোম্বোরে যোন）② নো（☞ 6নোম্বোরে যোন） 
 
5-1. 최근 한 달 동안 전자담배를 사용한 경험이 있습니까? 
5-1. ের্ এ  মোরসে মরধয ইরেক্ট্রনন  নসেোরেট বযবহোে  রেরেন? 

 아니오 ② 월 1-2일 ③ 월 3-9일 ④월 10-29일 ⑤ 매일 

 নো ② মোরস 1-2 নদন ③ মোরস 3-9 নদন  ④ মোরস 10-29 নদন  ⑤ প্ররর্য  নদন 

 

※ 음주 관련 문항  

※ মেয বা অযািসিাহি 

아래 문항을 읽고 자신의 현재 상태에 해당하는 내용을 작성하여 주십시오.  
দয়ো রে ননরমোক্ত নব ল্পগুনি পড়ুন এবং আপনোে বতত মান্ অবস্থার বর্তনো নদন। 
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6. 술을 마시는 횟수는 어느 정도입니까? (1개만 응답) 
6.  র্ বোে মদ পোন  রেন？（শুধু ১টি উত্তে নদন） 
① 일주일에 (  )번 ② 한 달에 (  )번  

 সপ্তোরহ (  ) বোে ② মোরস (  ) বোে  

③ 1년에 (  ) 번 ④ 술을 마시지 않는다. (☞ 7번 문항으로 가세요)  

 1বেরে（  ）বোে ④ মদ পোন  নে নো（☞ 7নোম্বোরে যোন） 
 
6-1. 술을 마시는 날은 보통 어느 정도 마십니까? 
6-1. কযনদন মদ পোন  রেন কসনদন সোধোের্র্  র্টুকু পোন  রেন？ 

술 종류 
মরদে ধের্ 

잔 
ওেোইি গ্লোস 

병 
রিোতে 

캔 
কযোি 

cc 

소주 
কসোি ু     

맥주 
নবয়োে     

양주 
পবিিো িদ     

막걸리 
িোক্কবে     

와인 
ওেোইি     

 
6-2. 가장 많이 마셨던 하루 음주량은 어느 정도입니까? 
6-2. সিশেশে রিবে রে বদি পোি কশরশেি রসবদি কতটুকু পোি কশরশেি？ 

술 종류 
িশদর িরর্ 

잔 
ওেোইি গ্লোস 

병 
রিোতে 

캔 
কযোি 

cc 

소주 
কসোি ু     

맥주 
নবয়োে     

양주 
পবিিো িদ     

막걸리 
িোক্কবে     

와인 
ওেোইি     

 

※ 신체활동(운동) 관련 문항  

※ শারীচরি চিোিিাপ (বযাোম) 

아래 문항을 읽고 자신의 현재 상태에 해당하는 내용을 작성하여 주십시오.  
দয়ো রে ননরমোক্ত নব ল্পগুনি পড়ুন এবং আপনোে বতত মান্ অবস্থার বর্তনো নদন। 
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7-1. 평소 1주일간, 숨이 많이 차게 만드는 고강도 신체활동을 며칠 하십니까?  
7-1. ঊর্ধ্তশ্বোস অনর্নেক্ত কবরড় যোয় এিি উচ্চ িোত্রোর েোরীবরক বিেোকেোপ সপ্তোশহ কত বদি কশরি？ 

주당 (  )일 
সপ্তোশহ(  )বদি 
 (예: 달리기, 에어로빅, 빠른 속도로 자전거 타기, 건설 현장 노동, 계단으로 물건 나르기 등) 
（রেিি: কদ াঁড়োশিো, অ্যোশরোবিক, দ্রুত গবতশত িোইসোইশকে েোেোশিো, কিস্ট্রোকেি সোইশট কোি, বসাঁবড় রিশে িোে আিো রিেো
 ইতযোবদ） 
 
7-2. 평소 하루에 숨이 많이 차게 만드는 고강도 신체활동을 몇시간 하십니까? 
7-2. ঊর্ধ্তশ্বোস অনর্বরক্ত কবরড় যোয় এিি উচ্চ িোত্রোর েোরীবরক বিেোকেোপ নদরন কত ঘন্টো কশরি？ 

하루에 (  )시간 (  )분 
বদশি（  ）ঘন্টো（  ）বিবিট 
 
8-1. 평소 1주일간, 숨이 약간 차게 만드는 중강도 신체활동을 며칠 하십니까?  
8-1. ঊর্ধ্তশ্বোস বকেুটো কবরড় যোয় এিি িিযি িোত্রোর েোরীবরক বিেোকেোপ সপ্তোশহ কত বদি কশরি？ 

주당 (  )일 
সপ্তোশহ（  ）বদি 
(예: 빠르게 걷기, 복식 테니스, 보통 속도로 자전가 타기, 가벼운 물건 나르기, 청소 등)  
（রেিি ：দ্রুত হোাঁটো, িটুি িদ্ধ হশে রটবিস রখেো, সোিোরর্ গবতশত িোইসোইশকে েোেোশিো, ঝোড়ু রদেো ইতযোবদ）  
※ 7-1, 7-2 응답에 관련된 신체활동은 제외 

※ 7-1，7-2 নোম্বোে সম্পন ত র্ শোে নে  নিয়ো িোপ িযতীত 
 
8-2. 평소 하루에 숨이 약간 차게 만드는 중강도 신체활동을 몇시간 하십니까? 
8-2. ঊর্ধ্তশ্বোস বকেুটো কবরড় যোয় এিি িিযি িোত্রোর েোরীবরক বিেোকেোপ নদরন কত ঘন্টো কশরি？ 
하루에 ( )시간 ( )분 
বদশি（  ）ঘন্টো（  ）বিবিট 
 
9. 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸일으키기, 아령, 역기, 철봉 등 근력 운동을 한 날은 며칠입니까?  
9.সোম্প্রবতক 1সপ্তোশহর িশিয িোহু ভোাঁি কশর রসোিো করো, শুশে িোথো ও হোাঁটু উপশর রতোেো, ডোম্বরবি, িোরশিে, রড ইতযোবদ 
বদশে রপেীর িযোেোি কত বদি কশরশেি? 
주당 (  )일 
সপ্তোশহ（  ）বদি 
 

※ 표적장기별 증상 관련 문항 

※ চন্চেত ষ্ট অঙ্গসমূসহর উপসগত সম্পসিত  প্রশ্নমািা 

10. 최근 6개월 동안 있었던 증상에 대해서 응답하여 주십시오. 
10. ের্ েয়মোরস আপনন ন  ন  উপসেত কদেরর্ কপরয়রেন দয়ো  রে উত্তে নদন। 
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신체 

부위 
শে রেে অংশ 

증상문항 
উপসেত 

증 상 
র্ ব্রর্ো 

심하다 
উচ্চমোত্রোয় 

약간 있다 
মোঝোনে 
মোত্রোয় 

없다 
ন েুই নো 

일반 
সোধোেন 

식욕이 없고 체중이 줄었다 
কু্ষধোমন্দো এবং ওিন হ্রোস 

 
 

 
  

피로감을 많이 느낀다 
প্রোয়শীঃই ক্লোনি অনুভব  েনে    

몸의 어느 부위에서 덩어리가 만져진다 
শে রে মোংসনপন্ড অনুভূর্ হরয়রে    

피부 
ত্ব  

피부가 가렵거나 염증이 생긴다 
েুি োননে অনুভূনর্ বো প্রদোহ    

피부에 반점이 생긴다 
ত্বর  ফুাঁ সকুনড় বো েয্োশ    

체모나 손톱, 발톱에 변화가 있다 
েুরি, হোরর্ে নরে বো পোরয়ে নরে পনেবর্ত ন    

피부가 거칠어지거나 갈라진다 
ত্ব  েসেরস হরয় েরে এবং ফোটি ধরেরে    

눈 
কেোে 

눈이 시거나 눈물이 잘난다 
কেোরে অস্বনি অনুভূর্ হয় এবং প্রোয়ই িি পরড়    

시력이 전보다 나빠졌다 
দনৃিশনক্ত হ্রোস পোরে    

눈이 충혈되거나 아프다 
কেোে েনক্তম হরয় কেরে বো আঘোর্প্রোপ্ত হরয়রে    

귀 
 োন 

말소리가 또렷하게 들리지 않는다 
ঠি মর্ শুনরর্ পোনে নো    

귀에서 소리가 난다 
 োরন প্রনর্র্ধ্নন হরর্ থোর     

코 
নো  

코피가 자주 난다 
মোরঝ মরধয নোর  েক্তপোর্ হয়    

콧물이 나고 코가 답답하다 
নো  কথর  কেষ্মো েড়োরর্ থোর  বো নো  বন্ধ হরয় থোর     

냄새를 잘 못 맡는다 
ঘ্রোন ননরর্ অসুনবধো হয়    

입 
মুে 

잇몸에서 피가 나거나 잇몸이 헌다 
েক্তোক্ত মোনড় বো ক্ষয়িননর্ ক্ষর্    

맛을 잘 못 느낀다 
স্বোদগ্রহরন অসুনবধো    

소화기 
পনেপো  নিয়ো 

배가 찌르듯이 아픈 적이 있었다 
আমোে পো স্থি রর্ র্ ব্র যন্ত্রনো অনুভব  রেনে    

금속을 빨은 것 같은 입맛이 난다 
মুরে ধোর্ব স্বোদ অনুভব  নে    

변비가 있다 / ক োষ্ঠ োঠিনয    
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신체 

부위 
শে রেে অংশ 

증상문항 
উপসেত 

증 상 
র্ ব্রর্ো 

심하다 
উচ্চমোত্রোয় 

약간 있다 
মোঝোনে 
মোত্রোয় 

없다 
ন েুই নো 

심혈관 
/ 

호흡기 
হৃদসংবহনর্ন্ত্র/শ্বোসপ্র

শ্বোস 

작업 중 가슴이 두근거린다 
 োি  েোে সময় বু  ধড়ফড়  েো 

   

일을 할 때 기침이 나고, 숨이 차다 
  োি  েোে সময়  োনশ হওয়ো বো দ্রুর্ শ্বোসপ্রশ্বোস েিরর্ থো ো 

   

가슴이 답답하다 
বুর  েোপ 

   

아침에 일어났을 때 가래가 나오거나 기침을 한다 
যেন কিরে ওরেন র্েন  োনশ বো থুরু্ে সরে কেষ্মো কবে হে 

   

쉬고 난 다음날 작업장에 나가면 기침을 한다 
ক োন েুটিে নদরনে কশরষ  োরি কযোেদোন  েরর্ যোবোে সময় 

 োনশ হওয়ো 
   

척추 
/ 

사지 
নশড়দোাঁড়ো/অেপ্রর্যে 

팔, 다리, 어깨가 쑤시거나 아프다 
হোর্, পো এবং  োাঁরধ যন্ত্রনো 

   

손, 발이 떨리거나 힘이 없다 
হোর্ এবং পো  োাঁপরর্ থোর  এবং দবুতি 

   

손이나 발의 감각이 둔해졌다 
হোর্ এবং পো অবশ অনুভূর্ হয় 

   

추우면 손가락이 하얗게 된다 
েোন্ডোে সময় হোরর্ে আেিু সোদো হরয় যোয় 

   

허리가 아프다 
নপরে বযোথো 

   

정신 
/ 

신경 
মোননস /স্নোয়ুর্ন্ত্র 

머리가 아프다 / মোথো যন্ত্রনো    

어지럽다 / মোথো নঝমনঝম  েো    

기억력이 나빠지거나 건망증이 심해졌다 
সৃ্মনর্ হ্রোসপ্রোপ্ত হওয়ো এবং ভূরি যোবোে প্রবনর্ো 

   

불안하고 초조하다 
উরদ্বে এবং অনস্থের্ো 

   

정신이 멍해지거나 술 취한 느낌이 든다 
মোথোয় অবশর্ো অনুভূর্ হয় অথবো কনশোগ্রস্থ অনুভূর্ হয়। 

   

정신을 집중하기 어렵다 
মনীঃসংরযোরে অসুনবধো 

   

비뇨 
/ 

생식 
মূত্র/প্রিনন সংিোি 

소변이 잘 안 나온다 / প্রস্রোরব অসুনবধো    

몸이 붓는다 / শে ে ফুরি ওেো    

생리가 불규칙해졌다 / অননয়নমর্ েিীঃস্রোব    

자연유산을 한 적이 있다 /  েরনো েভত পোর্ ঘরটরে ন  নো    
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그 외 다른 증상이 있는 경우, 아래의 칸에 기술해 주십시오. 
যনদ আপনোে অনয ক োন উপসেত থোর , র্োহরি দয়ো  রে ননরেে প্রদত্ত অংরশ আপনন র্ো বর্তনো  রুন। 

 
 
 
 
 
 

 
* 작업 중에 건강상의 문제(몸의 이상)를 느낀 적이 있습니까?  

* িাজ িরার সমে আপন্ার চি িিসন্া স্বাস্থযসমসযা (শারীচরি সমসযা) 
হসেসে? 

□ 예  

□ হযাাঁ 

□ 아니오  

□ ন্া 

* 작업 중 취급하는 물질로 인해 건강 문제가 생겼다고 생각합니까?  

* আপন্ার চি মসন্ হে রে আপচন্ িাসজর সমে রেসমস্ত উপাোন্ চন্সে 
ন্াড়ািাড়া িসরন্, তা রথসিই আপন্ার এই স্বাস্থয সমসযা হসেসে? 

□ 예  

□ হযাাঁ 

□ 아니오  

□ ন্া 

 

의 

사 

소 

견 
ডোক্তোরেে মিবয 

 

 


