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GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI 

      

         Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT - BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy 

định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 của Bộ y tế 

về sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành 

kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

         Căn cứ Quyết định số 112/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lào Cai qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế Lào Cai; 

  Xét tờ trình số 170/TTr-BVPHCN ngày 24/6/2021 của Bệnh viện Phục hồi 

chức năng tỉnh về việc đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung; 

  Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục kỹ thuật bổ sung thực hiện tại Bệnh viện Phục 

hồi chức năng tỉnh, gồm 443 dịch vụ kỹ thuật. 

(Danh mục kỹ thuật chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh chịu trách nhiệm tổ 

chức phân công, triển khai thực hiện các kỹ thuật được phê duyệt theo đúng 

quy định của pháp luật. 

Điều 3. Trưởng phòng: Nghiệp vụ Y, Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra - Sở 

Y tế; Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT; NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Hương 
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DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI BỆNH 

VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH LÀO CAI  

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SYT ngày       /7/2021 của Sở Y tế) 

TT 

TT 

Theo 

TT 

số 43 

TT 

Theo 

TT số 

21 

DANH MỤC KỸ THUẬT 
PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

        A B C D 

 I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 

      B. HÔ HẤP         

1 75   Chăm sóc ống nội khí quản (một lần) x x x   

2 76   Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) x x x   

3 87   Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) x x x   

4 88   Làm ẩm đường thở qua máy phun sương mù x x x   

      Đ. TIÊU HOÁ         

5 227   
Nuôi dưỡng người bệnh liên tục bằng máy truyền 

thức ăn qua ống thông dạ dày ≤ 8 giờ 
x x x   

II. NỘI KHOA 

      C. THẦN KINH         

6 132   
Điều trị chứng vẹo cổ bằng tiêm Botulinum Toxin 

A (Dysport, Botox…) 
x x     

7 133   
Điều trị chứng co thắt nửa mặt bằng tiêm Botulinum 

Toxin A (Dysport, Botox,…) 
x x     

8 134   
Điều trị chứng co cứng cơ sau TBMMN bằng tiêm 

Botulinum Toxin A (Dysport, Botox…) 
x x     

9 135   
Điều trị chứng co cứng cơ sau viêm tủy bằng tiêm 

Botulinum Toxin A (Dysport, Botox,…) 
x x     

10 136   
Điều trị chứng co cứng cơ sau viêm não bằng tiêm 

Botulinum Toxin A (Dysport, Botox,…) 
x x     

11 137   
Điều trị chứng tăng trương lực cơ do bại não bằng 

tiêm Botulinum Toxin A (Dysport, Botox,…) 
x x     

12 138   

Điều trị co cứng cơ sau các tổn thương thần kinh 

khác bằng tiêm Botulinum Toxin A (Dysport, 

Botox,…) 

x x     

13 139   
Điều trị chứng giật cơ mi mắt bằng tiêm Botulinum 

Toxin A (Dysport, Botox,…) 
x x     

14 161   
Tiêm Botulinum Toxin A trong điều trị bệnh rối 

loạn vận động (Dysport, Botox…) 
x x     

15 162   
Tiêm Botulinum Toxin A trong điều trị đau nguyên 

nhân thần kinh (Dysport, Botox…) 
x x     

      E. CƠ XƯƠNG KHỚP         
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16 350   Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm x x     

17 351   Hút dịch khớp háng x x     

18 352   Hút dịch khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm x x     

19 354   Hút dịch khớp khuỷu dưới hướng dẫn của siêu âm x x     

20 358   Hút dịch khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm x x     

21 362   Hút nang bao hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm x x     

22 363   Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm x x x   

23 374   Siêu âm phần mềm (một vị trí) x x     

24 382   Tiêm khớp háng x x     

25 393   Tiêm khớp thái dương hàm x       

26 395   Tiêm khớp cùng chậu x       

27 397   
Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) 

xương cánh tay 
x x     

28 411   Tiêm khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm x x     

29 412   Tiêm khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm x x     

30 413   Tiêm khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm x x     

31 414   
Tiêm khớp bàn ngón chân dưới hướng dẫn của siêu 

âm  
x x     

32 415   Tiêm khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm x x     

33 416   
Tiêm khớp bàn ngón tay dưới hướng dẫn của siêu 

âm 
x x     

34 417   
Tiêm khớp đốt ngón tay dưới hướng dẫn của siêu 

âm 
x x     

35 418   Tiêm khớp khuỷu tay dưới hướng dẫn của siêu âm x x     

36 419   Tiêm khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm x x     

37 420   Tiêm khớp ức đòn dưới hướng dẫn của siêu âm  x x     

38 421   Tiêm khớp ức - sườn dưới hướng dẫn của siêu âm x x     

39 422   
Tiêm khớp đòn- cùng vai dưới hướng dẫn của siêu 

âm 
x x     

40 423   
Tiêm khớp thái dương hàm dưới hướng dẫn của siêu 

âm 
x       

41 424   
Tiêm hội chứng DeQuervain dưới hướng dẫn của 

siêu âm  
x x     

42 425   
Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay dưới hướng dẫn 

của siêu âm 
x x     

43 426   Tiêm gân gấp ngón tay dưới hướng dẫn của siêu âm x x     

44 427   
Tiêm gân nhị đầu khớp vai dưới hướng dẫn của siêu 

âm 
x x     
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45 428   
Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) 

dưới hướng dẫn của siêu âm 
x x     

46 429   
Tiêm điểm bám gân mỏm cùng vai dưới hướng dẫn 

của siêu âm 
x x     

47 470.   

Điều trị chứng co cứng gấp bàn chân (Plantar Flexion 

Spasm) sau tai biến mạch máu não bằng kỹ thuật tiêm 

Botulium Toxin A 

x x     

48 471.   
Điều trị chứng co cứng chi trên sau tai biến mạch máu 

não bằng kỹ thuật tiêm Botulinum Toxin A 
x x     

49 472.   
Điều trị co cứng bàn tay khi viết (writer’s cramp) type 1 

bằng kỹ thuật tiêm Botulinum Toxin A 
x x     

50 473.   
Điều trị co cứng bàn tay khi viết (writer’s cramp) type 2 

bằng kỹ thuật tiêm Botulium Toxin A 
x x     

51 476.   
Ghi điện cơ đo tốc độ dẫn truyền vận động và cảm giác 

của dây thần kinh ngoại biên chi trên 
x x     

52 477.   
Ghi điện cơ đo tốc độ dẫn truyền vận động và cảm giác 

của dây thần kinh ngoại biên chi dưới 
x x     

      N. DỊ ỨNG - MIỄN DỊCH LÂM SÀNG         

53 643.   Tập ho có hiệu quả cho người bệnh Hen phế quản x x     

54 644.   
Tập ho có hiệu quả cho người bệnh Luput ban đỏ hệ 

thống 
x x     

55 645.   Tập ho có hiệu quả cho người bệnh Xơ cứng bì x x     

56 646.   Vỗ rung cho người bệnh Hen phế quản x x     

57 647.   Vỗ rung cho người bệnh Lupus ban đỏ hệ thống x x     

58 648.   Vỗ rung cho người bệnh Xơ cứng bì x x     

59 649.   Tập vận động cho người bệnh Xơ cứng bì x x     

60 650.   Xoa bóp cho người bệnh Xơ cứng bì x x     

61 651.   
Xoa bóp và nhiệt trị liệu cho người bệnh Lupus ban đỏ 

hệ thống có hội chứng Raynaud 
x x     

62 652.   
Xoa bóp và nhiệt trị liệu cho người bệnh Xơ cứng bì có 

hội chứng Raynaud 
x x     

III. NHI KHOA 

      I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC         

      C. THẬN - LỌC MÁU         

63 131   Rửa bàng quang lấy máu cục x x x   

64 132   Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang x x x   

      II. TÂM THẦN         

65 227   Liệu pháp hành vi tác phong x x     

66 237   Trắc nghiệm tâm lý Beck x x x   

67 238   Trắc nghiệm tâm lý Zung x x x   
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68 239   Trắc nghiệm tâm lý Raven x x x   

69 240   Trắc nghiệm tâm lý Wais và Wics (thang Weschler) x x x   

70 241   Liệu pháp ám thị x x     

71 249   Trắc nghiệm tâm lý Hamilton x x x   

72 250   Thang đánh giá tâm thần tối thiểu (MMSE) x x x   

73 251   Thang đánh giá tâm thần rút gọn (BPRS) x x x   

74 252   
Thang đánh giá triệu chứng dương tính và âm tính 

(PANSS) 
x x x   

75 253   Thang đánh giá triệu chứng ngoại tháp (SIMPSON) x x x   

76 254   Thang đánh giá ấn tượng lâm sàng chung (CGI) x x x   

77 261   Liệu pháp tâm lý nhóm  x x x   

78 262   Liệu pháp tâm lý gia đình x x x   

79 263   Liệu pháp tái thích ứng xã hội x x x   

80 266   Liệu pháp giải thích hợp lý x x x   

      III. Y HỌC CỔ TRUYỀN         

      A. KỸ THUẬT CHUNG         

81 280   Xông thuốc bằng máy x x x   

      E. THUỶ CHÂM         

82 545   Thủy châm cai thuốc lá x x x x 

83 572   Thủy châm điều trị trĩ x x x x 

84 576   Thủy châm điều trị bệnh vẩy nến x x x x 

85 595   Thủy châm điều trị béo phì x x x x 

86 596   Thủy châm điều trị bướu cổ đơn thuần x x x x 

87 601   Thủy châm điều trị đau răng  x x x x 

      IV. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG          

      
A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG 
        

88 702   Điện vi dòng giảm đau  x       

89 703   Giao thoa điện  x       

90 704   Chẩn đoán điện  x       

91 711   Tắm hơi x x     

92 716   
Đo áp lực bàng quang người bệnh tổn thương tủy 

sống bằng cột thước nước 
x x     

93 719   Sử dụng gell silicol điều trị sẹo bỏng x x     

94 720   
Tập vận động trên người bệnh đang điều trị bỏng để 

dự phòng cứng khớp và co kéo chi thể  
x x     

95 722   
Điều trị sẹo bỏng bằng mặt nạ áp lực kết hợp với 

thuốc làm mềm sẹo 
x x     

96 727   
Điều trị sẹo lồi bằng tiêm cocticoid trong sẹo, dưới 

sẹo 
x x     
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97 728   
Điều trị sẹo lồi bằng băng áp lực kết hợp với thuốc 

làm mềm sẹo và gell silicon 
x x     

98 729   
Điều trị sẹo lồi bằng băng áp lực kết hợp với thuốc 

làm mềm sẹo, gell silicon và các sản phẩm tế bào 
x x     

99 730   Vật lý trị liệu sau phẫu thuật bàn tay x x     

100 731   
Vật lý trị liệu sau mổ vi phẫu nối thần kinh ngoại 

biên và mô mềm 
x x     

101 732   
Vật lý trị liệu sau mổ nội soi rách nhóm cơ chỏm 

xoay 
x x     

102 733   Vật lý trị liệu - PHCN cho người bệnh sau chiếu xạ  x x     

103 734   
Vật lý trị liệu - PHCN cho người bệnh tay to sau 

chiếu xạ trong ung thư vú 
x x     

104 738   Đánh giá chung về sự phát triển của trẻ - ASQ x x     

105 746   Kỹ thuật ABA x x     

106 747   Kỹ năng giao tiếp sớm x x     

107 748   Kỹ năng hiểu và diễn tả bằng ngôn ngữ nói x x     

108 750   Kỹ năng vận động môi miệng chuẩn bị cho nói x x     

109 751   Kỹ năng hòa nhập xã hội x x     

110 752   Kỹ năng tiền học đường x x     

111 760   Kỹ năng kiểm soát tư thế x x     

112 794   Tư vấn tâm lý cho người bệnh PHCN x x x   

113 804   Tắm bùn khoáng x x x x 

114 805   Đắp bùn khoáng x x x x 

115 866   Vật lý trị liệu trong suy tim x x x x 

116 867   Vật lý trị liệu trong bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính x x x x 

117 868   Vật lý trị liệu cho người bệnh tràn dịch màng phổi x x x x 

118 869   Vật lý trị liệu sau phẫu thuật van tim x x x x 

119 907   
Điều trị rối loạn đại tiện, tiểu tiện bằng phản hồi 

sinh học 
x x     

      
B. LÀM VÀ SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ TRỢ 

GIÚP 
        

120 957   Dàn treo các chi x x     

121 958   Nẹp trên dưới gối HKFO x x     

122 959   Vòng tập khớp vai x x     

123 960   Chân giả dưới gối x x     

124 961   Áo nẹp cột sống thắt lưng cùng LSO x x     

125 962   Nẹp cổ mềm CO x x     

126 963   Nẹp khuỷu cổ bàn tay EWHO x x     

127 964   Nẹp cổ bàn tay WHO x x     

128 965   Nẹp trên gối - háng HKFO x x     
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129 966   Nẹp trên gối KAFO x x     

130 967   Nẹp bàn cổ chân AFO x x     

131 968   Đệm bàn chân FO x x     

132 969   Thang tường x x     

133 970   Thanh song song x x     

134 971   Các dụng cụ giúp thở x x     

135 972   
Sử dụng nẹp chuyên dụng hạn chế co kéo do sẹo 

bỏng 
x x     

136 973   Sử dụng giường treo PHCN ở người bệnh bỏng  x x     

137 974   
Chỉnh hình tư thế chi thể sau bỏng bằng nẹp chỉnh 

hình  
x x     

138 975   
Sử dụng máy đo áp lực bàn chân để tư vấn sử dụng 

giày , dép cho người bệnh đái tháo đường 
x x     

139 976   
Sản xuất giày, dép điều trị bệnh lý bàn chân đái tháo 

đường  
x x     

      XIII. NỘI KHOA         

      A. THẦN KINH         

140 2265   Phong bế ngoài màng cứng x x     

      D. THẬN- TIẾT NIỆU - LỌC MÁU          

141 2364   Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất x x     

      Đ. CƠ - XƯƠNG - KHỚP          

142 2367   Chọc dịch khớp x x     

143 2371   Tiêm chất nhờn vào khớp x x     

144 2372   Tiêm corticoide vào khớp x x     

145 2373   Tiêm thuốc ngoài màng cứng x x     

146 2374   
Điều trị chứng loạn trương lực cơ toàn thể hoặc cục 

bộ bằng tiêm Dysport (Botulium) 
x x x   

147 2375   Điều trị chứng co thắt nửa mặt bằng tiêm Dysport x x x   

148 2376   
Điều trị chứng tăng trương lực cơ di chứng sau tai 

biến mạch máu não bằng tiêm Dysport 
x x x   

149 2377   
Điều trị chứng tăng trương lực cơ di chứng do bại 

não bằng tiêm Dysport 
x x x   

      E. DỊ ỨNG - MIỄN DỊCH LÂM SÀNG          

150 2383   Test nội bì x x x x 

151 2384   Test áp (Patch test) với các loại thuốc x x x x 

      E. CHẤN THƯƠNG - CHỈNH HÌNH         

152 3821   
Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn 

giản 
x x x   

153 3822   Cắt hoại tử tiếp tuyến 10 đến 15% diện tích cơ thể x x x   

154 3823   Cắt hoại tử tiếp tuyến từ dưới 10% diện tích cơ thể x x x   
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155 3825   Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm x x x   

156 3826   Thay băng, cắt chỉ vết mổ x x x x 

157 3827   Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm x x x x 

158 3911   Thay băng, cắt chỉ x x x x 

VI. TÂM THẦN  

      A. TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ         

159 1   Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) x x     

160 2   Thang đánh giá trầm cảm Hamilton x x     

161 3   Thang đánh giá trầm cảm ở cộng đồng (PHQ - 9) x x     

162 4   Thang đánh giá trầm cảm ở trẻ em x x     

163 7   Thang đánh giá lo âu - trầm cảm - stress (DASS) x x     

164 8   Thang đánh giá hưng cảm Young x x     

165 9   Thang đánh giá lo âu - zung x x     

166 10   Thang đánh giá lo âu - Hamilton x x     

167 14   Thang đánh giá hành vi trẻ em (CBCL) x x     

168 15   Thang đánh giá ấn tượng lâm sàng chung (CGI-S) x x     

169 16   Thang đánh giá tâm thần rút gọn (BPRS) x x     

170 17   
Thang đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu 

(MMSE) 
x x     

171 18   Trắc nghiệm RAVEN x x     

172 19   Trắc nghiệm WAIS x x     

173 20   Trắc nghiệm WICS x x     

174 21   Thang đánh giá trí nhớ Wechsler (WMS) x x     

175 22   Thang đánh giá tập trung chú ý Bourdon x x     

176 23   Thang đánh giá tập trung chú ý Pictogram x x     

177 24   Thang đánh giá hoạt động hàng ngày (ADLS) x x     

178 25   Thang đánh giá nhân cách Roschach x x     

179 26   Thang đánh giá nhân cách (MMPI) x x     

180 27   Thang đánh giá nhân cách (CAT ) x x     

181 28   Thang đánh giá nhân cách (TAT ) x x     

182 29   Thang đánh giá nhân cách catell x x     

183 30   
Bảng nghiệm kê nhân cách hướng nội hướng ngoại 

(EPI) 
x x     

184 31   Trắc nghiệm rối loạn giấc ngủ (PSQI) x x     

185 32   Thang đánh giá vận động bất thường (AIMS) x x     

186 33   Thang đánh giá bồn chồn bất an - BARNES x x     

187 34   Thang điểm thiếu máu cục bộ Hachinski x x     

188 35   Thang đánh giá mức độ sử dụng rượu (Audit ) x x     

189 36   Thang đánh giá hội chứng cai rượu CIWA x x     
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      C. CÁC KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ         

190 41   Kích thích từ xuyên sọ (TMS) x x     

      D. LIỆU PHÁP TÂM LÝ         

191 44   Liệu pháp thư giãn luyện tập x x     

192 47   Liệu pháp tâm kịch x x     

193 50   Liệu pháp hành vi x x     

194 51   Liệu pháp ám thị x x     

195 52   Liệu pháp nhận thức hành vi x x     

196 53   Liệu pháp nhận thức x x     

197 54   Liệu pháp tâm lý động x x     

      
Đ. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRONG TÂM 

THẦN  
        

198 56   Liệu pháp âm nhạc x x     

199 57   Liệu pháp hội hoạ x x     

      E. XỬ TRÍ ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC         

200 63   Xử trí trạng thái động kinh x x     

      
G. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA 

TÚY 
        

201 85.   Trắc nghiệm đánh giá năng lực của trẻ K-ABC x x     

202 86.   Thang VANDERBILT x x     

203 87.   
Bảng đánh giá cho trẻ khiếm thị và chậm phát triển 

từ 0-6 tuổi 
x x     

VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN 

      C. ĐIỆN MÃNG CHÂM          

204 114   Điện mãng châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông x x x   

205 115   Điện mãng châm điều trị béo phì x x x   

206 116   
Điện mãng châm điều trị liệt nửa người do tai biến 

mạch máu não 
x x x   

207 117   Điện mãng châm điều trị hội chứng- dạ dày tá tràng x x x   

208 118   Điện mãng châm điều trị sa dạ dày x x x   

209 119   Điện mãng châm điều trị tâm căn suy nhược x x x   

210 120   Điện mãng châm điều trị trĩ x x x   

211 121   
Điện mãng châm phục hồi chức năng vận động cho 

trẻ bại liệt 
x x x   

212 122   Điện mãng châm điều trị liệt do bệnh cơ ở trẻ em x x x   

213 123   
Điện mãng châm điều trị liệt do tổn thương đám rối 

thần kinh cánh tay ở trẻ em 
x x x   

214 124   Điện mãng châm điều trị sa tử cung x x x   

215 125   Điện mãng châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh x x x   

216 126   Điện mãng châm điều trị đái dầm x x x   

217 127   Điện mãng châm điều trị thống kinh x x x   
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218 128   Điện mãng châm điều trị rối loạn kinh nguyệt  x x x   

219 129   Điện mãng châm điều trị hội chứng tiền đình x x x   

220 130   Điện mãng châm điều trị hội chứng vai gáy x x x   

221 131   Điện mãng châm điều trị hen phế quản x x x   

222 132   Điện mãng châm điều trị huyết áp thấp x x x   

223 133   
Điện mãng châm điều trị liệt dây thần kinh VII 

ngoại biên 
x x x   

224 134   Điện mãng châm điều trị tắc tia sữa x x x   

225 135   
Điện mãng châm điều trị đau dây thần kinh liên 

sườn 
x x x   

226 136   Điện mãng châm điều trị thất vận ngôn x x x   

227 137   Điện mãng châm điều trị đau thần kinh V x x x   

228 138   
Điện mãng châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương 

cột sống 
x x x   

229 139   
Điện mãng châm điều trị rối loạn thần kinh chức 

năng do chấn thương sọ não 
x x x   

230 140   Điện mãng châm điều trị khàn tiếng x x x   

231 141   Điện mãng châm điều trị liệt chi trên  x x x   

232 142   Điện mãng châm điều trị liệt chi dưới x x x   

233 143   Điện mãng châm điều trị đau hố mắt x x x   

234 144   Điện mãng châm điều trị viêm kết mạc x x x   

235 145   Điện mãng châm điều trị giảm thị lực  x x x   

236 146   Điện mãng châm điều trị  x x x   

237 147   Điện mãng châm hỗ trợ điều trị nghiện ma túy x x x   

238 148   Điện mãng châm hỗ trợ điều trị nghiện thuốc lá x x x   

239 149   Điện mãng châm hỗ trợ điều trị nghiện rượu x x x   

240 150   Điện mãng châm điều trị táo bón kéo dài x x x   

241 151   Điện mãng châm điều trị viêm mũi xoang x x x   

242 152   Điện mãng châm điều trị rối loạn tiêu hóa x x x   

243 153   Điện mãng châm điều trị đau răng x x x   

244 154   Điện mãng châm điều trị viêm đa khớp dạng thấp x x x   

245 155   Điện mãng châm điều trị viêm quanh khớp vai x x x   

246 156   
Điện mãng châm điều trị giảm đau do thoái hóa 

khớp 
x x x   

247 157   Điện mãng châm điều trị đau lưng x x x   

248 158   Điện mãng châm điều trị di tinh x x x   

249 159   Điện mãng châm điều trị liệt dương x x x   

250 160   Điện mãng châm điều trị rối loạn tiểu tiện  x x x   

251 161   Điện mãng châm điều trị bí đái cơ năng x x x   
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      D. ĐIỆN NHĨ CHÂM          

252 162   Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tiền đình x x x   

253 163   Điện nhĩ châm điều trị hội chứng vai gáy x x x   

254 164   Điện nhĩ châm điều trị hen phế quản x x x   

255 165   Điện nhĩ châm điều trị huyết áp thấp x x x   

256 166   Điện nhĩ châm điều trị liệt dây VII ngoại biên x x x   

257 167   Điện nhĩ châm điều trị tắc tia sữa x x x   

258 168   
Điện nhĩ châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não 

mạn tính 
x x x   

259 169   Điện nhĩ châm điều trị đau đau đầu, đau nửa đầu x x x   

260 170   Điện nhĩ châm điều trị mất ngủ x x x   

261 171   Điện nhĩ châm điều trị hội chứng stress x x x   

262 172   Điện nhĩ châm điều trị nôn x x x   

263 173   Điện nhĩ châm điều trị nấc x x x   

264 174   Điện nhĩ châm điều trị cảm mạo x x x   

265 175   Điện nhĩ châm hỗ trợ điều trị viêm Amidan x x x   

266 176   Điện nhĩ châm điều trị béo phì x x x   

267 177   
Điện nhĩ châm điều trị liệt nửa người do tai biến 

mạch máu não 
x x x   

268 178   Điện nhĩ châm điều trị hội chứng dạ dày-tá tràng x x x   

269 179   Điện nhĩ châm phục hồi chức năng cho trẻ bại liệt x x x   

270 180   Điện nhĩ châm điều trị giảm thính lực x x x   

271 181   Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tự kỷ ở trẻ em x x x   

272 182   
Điện nhĩ châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ 

bại não 
x x x   

273 183   
Điện nhĩ châm điều trị phục hồi chức năng ở trẻ bại 

não 
x x x   

274 184   Điện nhĩ châm điều trị cơn đau quặn thận x x x   

275 185   Điện nhĩ châm điều trị viêm bàng quang  x x x   

276 186   Điện nhĩ châm điều di tinh x x x   

277 187   Điện nhĩ châm điều trị liệt dương x x x   

278 188   Điện nhĩ châm điều trị rối loạn tiểu tiện x x x   

279 189   Điện nhĩ châm điều trị bí đái cơ năng x x x   

280 190   Điện nhĩ châm điều trị cơn động kinh cục bộ x x x   

281 191   Điện nhĩ châm điều trị sa tử cung x x x   

282 192   Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh x x x   

283 193   Điện nhĩ châm điều trị thất vận ngôn x x x   

284 194   Điện nhĩ châm điều trị đau dây thần kinh V x x x   

285 195   
Điện nhĩ châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột 

sống 
x x x   
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286 196   
Điện nhĩ châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng 

sau chấn thương sọ não 
x x x   

287 197   Điện nhĩ châm điều trị khàn tiếng x x x   

288 198   Điện nhĩ châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi x x x   

289 199   Điện nhĩ châm điều trị liệt chi trên x x x   

290 200   Điện nhĩ châm điều trị liệt chi dưới x x x   

291 201   Điện nhĩ châm điều trị thống kinh x x x   

292 202   Điện nhĩ châm điều trị rối loạn kinh nguyệt x x x   

293 203   Điện nhĩ châm điều trị đau hố mắt x x x   

294 204   Điện nhĩ châm điều trị viêm kết mạc x x x   

295 205   
Điện nhĩ châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau 

giai đoạn cấp 
x x x   

296 206   Điện nhĩ châm điều trị giảm thị lực x x x   

297 207   Điện nhĩ châm hỗ trợ điều trị nghiện ma túy x x x   

298 208   Điện nhĩ châm điều trị táo bón kéo dài x x x   

299 209   Điện nhĩ châm điều trị viêm mũi xoang x x x   

300 210   Điện nhĩ châm hỗ trợ điều trị nghiện thuốc lá x x x   

301 211   Điện nhĩ châm điều trị đái dầm x x x   

302 212   Điện nhĩ châm điều trị rối loạn tiêu hóa x x x   

303 213   Điện nhĩ châm điều trị đau răng x x x   

304 214   Điện nhĩ châm điều trị nghiện rượu x x x   

305 215   Điện nhĩ châm điều trị viêm khớp dạng thấp x x x   

306 216   Điện nhĩ châm điều trị viêm quanh khớp vai x x x   

307 217   Điện nhĩ châm điều trị đau do thoái hóa khớp x x x   

308 218   Điện nhĩ châm điều trị đau lưng x x x   

309 219   Điện nhĩ châm điều trị ù tai x x x   

310 220   Điện nhĩ châm điều trị giảm khứu giác x x x   

311 221   Điện nhĩ châm điều trị liệt rễ, đám rối dây thần kinh x x x   

312 222   Điện nhĩ châm điều trị rối loạn cảm giác nông x x x   

313 223   Điện nhĩ châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật x x x   

314 224   Điện nhĩ châm điều trị giảm đau do ung thư x x x   

315 225   Điện nhĩ châm điều trị giảm đau do Zona x x x   

316 226   Điện nhĩ châm điều trị viêm đa rễ, đa dây thần kinh x x x   

317 227   Điện nhĩ châm điều trị chứng tíc cơ mặt x x x   

      Đ. CẤY CHỈ         

318 231   Cấy chỉ điều trị sa dạ dày x x x   

319 234   Cấy chỉ hỗ trợ điều trị vẩy nến x x x   

320 236   Cấy chỉ điều trị giảm thị lực  x x x   

321 244   Cấy chỉ điều trị nấc x x x   
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      E. ĐIỆN CHÂM          

322 283   Điện châm điều trị viêm amidan  x x x x 

323 284   Điện châm điều trị trĩ x x x x 

324 290   Điện châm điều trị cơn đau quặn thận x x x x 

325 291   Điện châm điều trị viêm bàng quang  x x x x 

326 292   Điện châm điều trị rối loạn tiểu tiện x x x x 

327 294   Điện châm điều trị sa tử cung x x x x 

328 299   Điện châm điều trị khàn tiếng x x x x 

329 304   Điện châm điều trị viêm kết mạc x x x x 

330 308   Điện châm hỗ trợ điều trị nghiện thuốc lá x x x x 

331 309   Điện châm hỗ trợ điều trị nghiện rượu x x x x 

332 310   Điện châm điều trị viêm mũi xoang x x x x 

333 311   Điện châm điều trị rối loạn tiêu hóa x x x x 

334 312   Điện châm điều trị đau răng  x x x x 

335 314   Điện châm điều trị ù tai x x x x 

336 318   Điện châm điều trị giảm đau do ung thư x x x x 

337 319   Điện châm điều trị giảm đau do zona x x x x 

      G. THUỶ CHÂM          

338 327   Thủy châm điều trị cảm mạo, cúm x x x x 

339 328   Thủy châm điều trị viêm amydan x x x x 

340 329   Thủy châm điều trị béo phì x x x x 

341 331   Thủy châm điều trị hội chứng dạ dày tá tràng x x x x 

342 332   Thủy châm điều trị sa dạ dày x x x   

343 333   Thủy châm điều trị trĩ x x x   

344 334   Thủy châm hỗ trợ điều trị bệnh vẩy nến x x x   

345 335   Thủy châm điều trị mày đay x x x x 

346 340   Thủy châm điều trị liệt trẻ em x x x x 

347 349   Thủy châm điều trị rối loạn kinh nguyệt  x x x x 

      I. CỨU          

348 451   
Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể phong 

hàn 
x x x x 

349 452   Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn x x x x 

350 453   Cứu điều trị nấc thể hàn x x x x 

351 454   Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn x x x x 

352 455   Cứu điều trị khàn tiếng thể hàn x x x x 

353 456   Cứu điều trị rối loạn cảm giác đầu chi thể hàn x x x x 

354 457   Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn x x x x 

355 458   Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn x x x x 

356 459   Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn x x x x 
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357 460   
Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên thể 

hàn 
x x x x 

358 461   Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn x x x x 

359 462   Cứu điều trị giảm thính lực thể hàn x x x x 

360 463   Cứu hỗ trợ điều trị bệnh tự kỷ thể hàn x x x x 

361 464   Cứu điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não x x x x 

362 465   Cứu điều trị di tinh thể hàn x x x x 

363 466   Cứu điều trị liệt dương thể hàn x x x x 

364 467   Cứu điều trị rối loạn tiểu tiện thể hàn x x x x 

365 468   Cứu điều trị bí đái thể hàn x x x x 

366 469   Cứu điều trị sa tử cung thể hàn x x x x 

367 470   Cứu điều trị đau bụng kinh thể hàn x x x x 

368 471   Cứu điều trị rối loạn kinh nguyệt thể hàn x x x x 

369 472   Cứu điều trị đái dầm thể hàn x x x x 

370 473   Cứu điều trị đau lưng thể hàn x x x x 

371 474   Cứu điều trị giảm khứu giác thể hàn x x x x 

372 475   Cứu điều trị rối loạn thần kinh thực vật thể hàn x x x x 

373 476   Cứu điều trị cảm cúm thể hàn x x x x 

374 477   Cứu điều trị rối loạn tiêu hóa thể hàn x x x x 

375 478   Cứu hỗ trợ điều trị nghiện ma túy thể hàn x x x x 

X. NGOẠI KHOA 

      B. TIM MẠCH - LỒNG NGỰC         

376 164   Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản x x x x 

      C. TIẾT NIỆU-SINH DỤC         

      3. Bàng quang         

377 356   Dẫn lưu nước tiểu bàng quang x x x   

      17. Nắn- Bó bột         

XI. BỎNG 

      A. ĐIỀU TRỊ BỎNG         

      1. Thay băng bỏng         

378 3   
Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích 

cơ thể ở người lớn 
x x     

379 8   
Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích 

cơ thể ở trẻ em 
x x     

      C. ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG MẠN TÍNH         

380 120   Điều trị vết thương chậm liền bằng laser he-ne x x x   

      
D. VẬT LÝ TRỊ LIỆU, PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG TRONG BỎNG 
        

381 129   Sử dụng gel silicol điều trị sẹo bỏng x x x   
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382 130   
Tập vận động cho bệnh nhân đang điều trị bỏng để 

dự phòng cứng khớp và co kéo chi thể 
x x x   

XV. TAI - MŨI - HỌNG 

      D. ĐẦU CỔ         

383 303   Thay băng vết mổ x x x x 

XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  

      
A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU (nhân viên y tế trực tiếp 

điều trị cho người bệnh) 
        

384 3   Điều trị bằng vi sóng x x     

385 23   Điều trị bằng bùn x x x   

386 24   Điều trị bằng nước khoáng x x x   

387 27   Điều trị bằng điện trường cao áp x x     

388 28   Điều trị bằng ion tĩnh điện x x     

389 29   Điều trị bằng ion khí x x     

390 30   Điều trị bằng tĩnh điện trường  x x     

      
Đ. KỸ THUẬT THĂM DÒ, LƯỢNG GIÁ, 

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG (nhân viên y tế trực tiếp thực hiện) 

        

391 125   Đo áp lực bàng quang bằng cột thước nước x x     

392 130   
Phong bế thần kinh bằng Phenol để điều trị co cứng 

cơ 
x x     

393 131   
Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động để điều 

trị co cứng cơ 
x x     

394 132   
Tiêm Botulinum toxine vào cơ thành bàng quang để 

điều trị bàng quang tăng hoạt động 
x x     

395 135   
Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi 

sinh học (Biofeedback) 
x x     

396 140   Kỹ thuật băng chun mỏm cụt chi dưới x x x x 

397   214 
Kỹ thuật tư vấn tâm lý cho người bệnh hoặc người 

nhà  
x x     

398   221 Chăm sóc điều trị loét do đè ép độ IV x x     

399   222 
Kỹ thuật hút áp lực âm điều trị loét do đè ép hoặc 

vết thương 
x x x   

400   223 Kỹ thuật điều trị sẹo bỏng bằng gel Silicol x x     

401   224 
Kỹ thuật điều trị sẹo bỏng bằng băng thun áp lực kết 

hợp gel Silicol 
x x x   

402   225 
Kỹ thuật điều trị sẹo bỏng bằng mặt nạ áp lực kết 

hợp thuốc làm mềm sẹo 
x x x   

403   226 
Kỹ thuật điều trị sẹo bỏng bằng quần áo áp lực kết 

hợp thuốc làm mềm sẹo 
x x x   

404   227 
Kỹ thuật điều trị sẹo lồi bằng tiêm Corticoid trong 

sẹo, dưới sẹo 
x x x   
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E. DỤNG CỤ CHỈNH  HÌNH VÀ TRỢ GIÚP  

(Nhân viên y tế trực tiếp hướng dẫn người bệnh 

sử dụng và bảo quản) 

        

405 156   Kỹ thuật sử dụng áo nẹp cột sống thắt lưng mềm x x x x 

406   230. 

Kỹ thuật sử dụng giày, nẹp chỉnh hình điều trị các dị 

tật bàn chân (bàn chân bẹt, bàn chân lõm, bàn chân 

vẹo trong, bàn chân vẹo ngoài...) 

x x x   

407   231. 

Kỹ thuật sử dụng giày, nẹp chỉnh hình điều trị bệnh 

lý bàn chân của người bệnh đái tháo đường (tiểu 

đường) 

x x x x 

408   232. 
Kỹ thuật sử dụng nẹp chỉnh hình tư thế cổ cho bệnh 

nhân sau bỏng 
x x x x 

409   233. 
Kỹ thuật sử dụng nẹp chỉnh hình tư thế chân, tay 

cho bệnh nhân sau bỏng 
x x x   

410   234. 
Kỹ thuật bó bột chậu lưng không nắn làm khuôn 

nẹp khớp háng 
x x x   

411   235. 
Kỹ thuật bó bột chậu lưng có nắn làm khuôn nẹp 

khớp háng 
x x x   

412   236. 
Kỹ thuật bó bột chậu lưng chân không nắn làm 

khuôn nẹp cột sống háng 
x x x   

413   237. 
Kỹ thuật bó bột chậu lưng chân có nắn làm khuôn 

nẹp cột sống háng 
x x x   

414   238. 
Kỹ thuật bó bột cẳng-bàn tay không nắn làm khuôn 

nẹp bàn tay 
x x x   

415   239. 
Kỹ thuật bó bột cẳng-bàn tay có nắn làm khuôn nẹp 

bàn tay 
x x x   

416   240. 
Kỹ thuật bó bột cánh-cẳng-bàn tay không nắn làm 

khuôn nẹp bàn tay trên khuỷu 
x x x   

417   241. 
Kỹ thuật bó bột cánh-cẳng-bàn tay có nắn làm 

khuôn nẹp bàn tay trên khuỷu 
x x x   

418   242. 
Kỹ thuật bó bột mũ phi công không nắn làm khuôn 

nẹp hộp sọ 
x x x   

419   243. 
Kỹ thuật bó bột mũ phi công có nắn làm khuôn nẹp 

cổ nhựa 
x x x   

420   244. Kỹ thuật bó bột chữ U làm khuôn nẹp khớp háng x x x   

421   245. Kỹ thuật bó bột bàn chân khoèo x x x   

422   246. Kỹ thuật bó bột trật khớp háng bẩm sinh x x x   

423   247. 
Kỹ thuật bó bột cảng-bàn chân làm khuôn nẹp dưới 

gối 
x x x   

424   248. 
Kỹ thuật bó bột xương đùi-chậu/cột sống làm khuôn 

nẹp trên gối 
x x x   

      N. CÁC KỸ THUẬT KHÁC (TTLT 37)         

425   249. Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp  x x x   

426   250. Tập do cứng khớp x x x x 
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427   251. Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp x x x x 

428   252. Xoa bóp áp lực hơi x x x x 

XVIII. ĐIỆN QUANG  

      A. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN         

      1. Siêu âm đầu, cổ         

429 1   Siêu âm tuyến giáp x x x   

430 2   Siêu âm các tuyến nước bọt x x x   

431 3   Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt x x     

432 4   Siêu âm hạch vùng cổ x x     

      2. Siêu âm vùng ngực         

433 11   Siêu âm màng phổi x x     

434 12   Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) x x     

435 13   Siêu âm các khối u phổi ngoại vi x x     

XXI. THĂM DÒ CHỨC NĂNG 

      A. TIM, MẠCH          

436 14   Điện tim thường  x x x x 

      C. THẦN KINH, TÂM THẦN         

437 29   Ghi điện cơ  x x     

438 32   Đo tốc độ dẫn truyền thần kinh cảm giác  x x     

439 33   Đo tốc độ dẫn truyền thần kinh vận động x x     

XXIII. HÓA SINH 

      A. MÁU          

440 84   
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 

Cholesterol) 
x x x   

441 112   
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein 

Cholesterol) 
x x x   

XXIV. VI SINH 

      B. VIRUS         

      1. Virus chung         

442 108   Virus test nhanh x x x x 

      7. Các virus khác         

443 235   Coronavirus Real-time PCR x x     
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