
UBND TỈNH BẮC GIANG 

S    T  
     

Số:           /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  c     – Tự d  – H       c 

 

Bắc Giang, ngày        tháng      năm 2020 
 

QU  T  ỊNH 
P ê duyệt bổ su g da   mục kỹ t u t  

tr  g k ám c ữa bệ   t i Bệ   việ  P ục  ồi c ức  ă g 

GIÁM  ỐC S    T  TỈNH BẮC GIANG 

  Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về 
việc 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 11/12/2013 của Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành 
kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT; 

Căn cứ Quyết định số 296/2016/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 5 năm 2016 
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám, chữa 
bệnh của Bệnh viện Phục hồi chức năng; Biên bản thẩm định ngày 08/01/2020;  

Xét đề nghị của Trưởng ph ng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, 

QU  T  ỊNH: 

 iều 1. Phê duyệt bổ sung 178 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh được thực 
hiện tại Bệnh viện Phục hồi chức năng (Có danh mục kèm theo). 

  iều 2. Quyết định có hiệu lực k  từ ngày ký.  

  iều 3. Trưởng các ph ng chuyên môn của Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện 
Phục hồi chức năng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định 

này thi hành./. 

Nơi nhận:         
- Như Điều 3;   

- Lưu: VT, NVY. 

Bả  điệ  tử: 
- BHXH tỉnh; 

- Bệnh viện Phục hồi chức năng; 

- L nh đạo Sở  
                                                                        

KT. GIÁM  ỐC 
PHÓ GIÁM  ỐC 

 

 

 

 

Bùi T ế Bừ g 
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DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG  ƯỢC THỰC HIỆN TRONG 
KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày     tháng     năm 2020 của Sở Y tế) 

 

II. NỘI KHOA 

TT TT theo 
TT 43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

   

1. 17 Đặt nội khí quản 2 n ng 

2. 113 Siêu âm Doppler tim 

3. 119 Siêu âm tim cấp cứu tại giường 

4. 232 Rửa bàng quang lấy máu cục 

5. 313 Rửa dạ dày cấp cứu 

6. 314 Siêu âm ổ bụng 

7. 349 Hút dịch khớp gối 
8. 351 Hút dịch khớp háng 

9. 353 Hút dịch khớp khuỷu 

10. 355 Hút dịch khớp cổ chân 

11. 357 Hút dịch khớp cổ tay 

12. 359 Hút dịch khớp vai 
13. 381 Tiêm khớp gối 
14. 383 Tiêm khớp cổ chân 

15. 384 Tiêm khớp bàn ngón chân 

16. 385 Tiêm khớp cổ tay 

17. 386 Tiêm khớp bàn ngón tay 

18. 387 Tiêm khớp đốt ngón tay 

19. 388 Tiêm khớp khuỷu tay 

20. 389 Tiêm khớp vai 
21. 390 Tiêm khớp ức đ n 

22. 396 Tiêm đi m bám gân mỏm trâm quay (mỏm trâm trụ)  
23. 397 Tiêm đi m bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh tay 

24. 398 Tiêm đi m bám gân quanh khớp gối 
25. 400 Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay 

26. 401 Tiêm gân gấp ngón tay 

27. 402 Tiêm gân nhị đầu khớp vai 
28. 403 Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) 
29. 404 Tiêm đi m bám gân mỏm cùng vai 
30. 405 Tiêm đi m bám gân mỏm trâm quay (trâm trụ)  
31. 406 Tiêm gân gót 

32. 407 Tiêm cân gan chân 

33. 408 Tiêm cạnh cột sống cổ 

34. 409 Tiêm cạnh cột sống thắt lưng 

35. 410 Tiêm cạnh cột sống ngực 

 TT theo 
TT 21 
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36. 470. Điều trị chứng co cứng gấp bàn chân (Plantar Flexion Spasm) sau tai biến 
mạch máu n o bằng kỹ thuật tiêm Botulium Toxin A 

37. 471. Điều trị chứng co cứng chi trên sau tai biến mạch máu não bằng kỹ thuật 
tiêm Botulinum Toxin A 

38. 472. Điều trị co cứng bàn tay khi viết (writer’s cramp) type 1 bằng kỹ thuật tiêm 
Botulinum Toxin A 

39. 473. Điều trị co cứng bàn tay khi viết (writer’s cramp) type 2 bằng kỹ thuật tiêm 
Botulium Toxin A 

40. 479. Nghiệm pháp đánh giá rối loạn nuốt tại giường cho người bệnh tai biến mạch 
máu não 

41. 508. Thay băng vết loét do vỡ hạt tophy 

42. 510. Tiêm nội khớp: acid Hyaluronic 

43. 641. Hướng dẫn người bệnh sử dụng bình hít định liều 

44. 642. Hướng dẫn người bệnh sử dụng bình xịt định liều 

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

46. 646. Vỗ rung cho người bệnh Hen phế quản 

47. 648. Vỗ rung cho người bệnh Xơ cứng bì 
48. 649. Tập vận động cho người bệnh Xơ cứng bì 
49. 650. Xoa bóp cho người bệnh Xơ cứng bì 

XI. BỎNG:  

TT 
TT theo 
TT 43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

 1 2 

50.  4 Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ th  ở người lớn 
51.  5 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ th  ở người lớn 
52.  10 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ th  ở trẻ em 
53.  12 Thay băng và chăm sóc vùng lấy da  
54.  15 Rạch hoại tử bỏng giải thoát chèn ép 
55.  98 Sử dụng oxy cao áp điều trị bệnh nhân bỏng 
56.  116 Thay băng điều trị vết thương mạn tính 
57.  121 Sử dụng oxy cao áp điều trị vết thương mạn tính 

 TT theo 
TT 21 

 

58.  138. Sơ cấp cứu bệnh nhân bỏng do cóng lạnh 
59.  139. Sơ cấp cứu bệnh nhân bỏng do kiềm và các hóa chất khác 
60.  140. Sơ cấp cứu bệnh nhân bỏng do tia xạ 
61.  149. Thủy trị liệu chi th  điều trị vết bỏng (30 phút) 
62.  161. Phẫu thuật cắt đáy ổ loét mạn tính, khâu kín 
63.  171. Điều trị vết thương mạn tính bằng đèn hồng ngoại 
64.  172. Kỹ thuật kéo dãn tổ chức trong điều trị vết thương mạn tính 
65.  176. Kỹ thuật xoay chuy n bệnh nhân dự phòng loét tỳ đè 
66.  177. Kỹ thuật massage tại chỗ trong chăm sóc vết thương mạn tính 
67.  178. Kỹ thuật bơm rửa liên tục trong điều trị vết thương mạn tính phức tạp 

 

 



XIII. PHỤ SẢN 

TT 
TT theo 
TT 43 DANH MỤC KỸ THUẬT 

 1 2 

   

68. 40 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn 

69. 41 Khám thai 

70. 51 Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại 

71. 53 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung 

72. 54 Chích áp xe tầng sinh môn 

73. 146 Điều trị viêm dính ti u khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn 

74. 148 Lấy dị vật âm đạo 

75. 163 Chích áp xe vú 

76. 165 Khám phụ khoa 

77. 167 Làm thuốc âm đạo 

78. 202 Cố định tạm thời g y xương sơ sinh 

XIV. MẮT: 

TT 
TT theo 
TT 43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

 
1 2 

 

79.  171. Khâu da mi đơn giản 
80.  172. Khâu phục hồi bờ mi 
81.  174. Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt 
82.  256. Đo sắc giác 
83.  258. Đo khúc xạ máy 

 TT theo 
TT 21 

 

84.  288. Test lẩy bì 

85.  289. Test nội bì 

86.  290. Tiêm trong da; tiêm dưới da; tiêm bắp thịt 
87.  291. Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch 

XV. TAI - M I - H NG: 

TT 
TT theo 
TT 43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

 
1 2 

 

88.  214 Khâu phục hồi tổn thương đơn giản miệng, họng 

 TT theo 
TT 21 

 

89.  368 Trích áp xe vùng đầu cổ 

 

 

 



XVI. RĂNG - HÀM - MẶT: 

TT 
TT theo 
TT 43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

90.  61. Điều trị tủy lại 
91.  133. Hàm khung kim loại 
92.  134. Hàm khung Titanium 
93.  140. Thêm răng cho hàm giả tháo lắp 
94.  142. Đệm hàm nhựa thường 
95.  215. Cắt lợi di động đ  làm hàm giả 
96.  221. Điều trị viêm quanh thân răng cấp 

XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG: 

TT 
TT theo 
TT 43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

   

97.  51 Tập đi với khung treo 

98.  

148 

Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống thắt lưng LSO (điều trị cong 
vẹo cột sống) 

 TT theo 
TT 21 

 

99.  157. Điều trị bằng từ trường xuyên sọ 

100.  158. Điều trị bằng điện vi d ng 

101.  159. Điều trị bằng Laser công suất thấp vào đi m vận động và huyệt đạo 

102.  160. Điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch 

103.  167. Tập vận động cột sống 

104.  168. Kỹ thuật xoa bóp bằng máy 

105.  169. Kỹ thuật xoa bóp dẫn lưu 

106.  170. Kỹ thuật ki m soát tư thế (ngồi, b , đứng, đi) 
107.  171. Kỹ thuật tạo thuận vận động cho trẻ (lẫy, ngồi, b , đứng, đi) 
108.  172. Tập dưỡng sinh 

109.  174. Kỹ thuật lập vận động trên máy chức năng 

110.  175. Kỹ thuật kéo dãn cho trẻ em bị vẹo cổ bẩm sinh 

111.  176. Kỹ thuật tập vận động cho trẻ xơ hóa cơ 

112.  177. Kỹ thuật tập vận động cho trẻ bị biến dạng cột sống (cong vẹo, gù, ưỡn) 
113.  179. Kỹ thuật ki m soát tư thế và vận động cho bệnh nhân Parkinson 

114.  180. Kỹ thuật ki m soát tư thế hội chứng sợ sau ng  

115.  181. Kỹ thuật ngồi, đứng dậy từ sàn nhà 

116.  185. Kỹ thuật tập sức mạnh cơ bằng phản hồi sinh học (Biofeedback) 
117.  187. Kỹ thuật tập đi trên thảm lăn (Treadmill) với nâng đỡ một phần trọng lượng 

118.  188. Kỹ thuật tập bắt buộc bên liệt (CIMT) 
119.  189. Kỹ thuật gương trị liệu (Miror therapy) 

120.  190. Kỹ thuật áp dụng phân tích hành vi (ABA) 
121.  191. Kỹ thuật kích thích giao tiếp sớm cho trẻ nhỏ 

122.  192. Kỹ thuật dạy trẻ hi u và diễn tả bằng ngôn ngữ 

123.  193. Kỹ thuật vận động môi miệng chuẩn bị cho trẻ tập nói 
124.  194. Kỹ thuật ki m soát cơ hàm mặt và hoạt động nhai, nuốt 



125.  196. Lượng giá sự phát tri n của trẻ theo nhóm tuổi bằng kỹ thuật ASQ 

126.  197. Lượng giá kỹ năng ngôn ngữ-giao tiếp ở trẻ em 

127.  198. Lượng giá kỹ năng vận động tinh và kỹ năng sinh hoạt hàng ngày ở trẻ em 

128.  199. Lượng giá trẻ tự kỷ theo tiêu chuẩn DSM-IV 

129.  200. Lượng giá trẻ tự kỷ bằng thang đi m CARS 

130.  201. Kỹ thuật sàng lọc trẻ tự kỷ bằng bảng ki m M-CHAT 

131.  202. Lượng giá kỹ năng vận động thô theo thang đi m GMFM 

132.  203. Lượng giá kỹ năng vận động trẻ bại n o theo thang đi m GMFCS 

133.  204. Lượng giá mức độ co cứng bằng thang đi m Ashworth (MAS) 
134.  205. Lượng giá tâm trí tối thi u MMSE cho người cao tuổi 
135.  215. Tiêm Botulinum toxine vào đi m vận động đ  điều trị loạn trương lực cơ cổ 

136.  216. Tiêm Botulinum toxine vào đi m vận động đ  điều trị loạn trương lực cơ 
khu trú (tay, chân hoặc thân mình) 

137.  219. Chăm sóc điều trị loét do đè ép độ I, độ II 
138.  220. Chăm sóc điều trị loét do đè ép độ III 
139.  221. Chăm sóc điều trị loét do đè ép độ IV 

140.  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   ) 

141.  231. Kỹ thuật sử dụng giày, nẹp chỉnh hình điều trị bệnh lý bàn chân của người 
bệnh đái tháo đường (ti u đường) 

142.  249. Kéo nắn, kéo d n cột ống, các khớp 

143.  250. Tập do cứng khớp 

144.  251. Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp 

145.  252. Xoa bóp áp lực hơi 

XVIII.  IỆN QUANG: 

TT 
TT theo 
TT 43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

   

146.  19 Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) 
147.  25 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ 
148.  27 Siêu âm 3D/4D khối u 
149.  32 Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng 
150.  37 Siêu âm Doppler động mạch tử cung 
151.  38 Siêu âm Doppler thai nhi 3 tháng đầu 
152.  39 Siêu âm Doppler thai nhi 3 tháng giữa 
153.  40 Siêu âm Doppler thai nhi 3 tháng cuối 
154.  41 Siêu âm 3D/4D thai nhi 
155.  49 Siêu âm tim, màng tim qua thành ngục 
156.  52 Siêu âm Doppler tim, van tim 
157.  58 Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên 
158.  59 Siêu âm dương vật 

XXI. THĂM DÒ CHỨC NĂNG: 

TT 
TT theo 
TT 43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

 1 2 



 

159.  60 Đo thính lực đơn âm 
160.  61 Đo thính lực lời 
161.  62 Đo thính lực trên ngưỡng 
162.  63 Đo thính lực ở trường tự do  
163.  64 Đo nhĩ lượng 
164.  84 Đo khúc xạ máy 
165.  86 Thử kính 
166.  87 Đo độ lác 
167.  89 Đo độ sâu tiền phòng 
168.  90 Đo đường kính giác mạc 
169.  92 Đo nh n áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) 
170.  101 Đo mật độ xương bằng máy siêu âm 
171.  

122 
Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu không định lượng 

Insulin 

 

XXII. HU  T H C - TRU ỀN MÁU: 

TT 
TT theo 
TT 43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

 
1 2 

 

172.  

4 
Xét nghiệm nhanh INR (Có th  kèm theo cả chỉ số PT%, PTs) bằng máy 

cầm tay 
173.  15 Nghiệm pháp rượu (Ethanol test) 

XXIII. HÓA SINH: 

TT 
TT theo 
TT 43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

 
1 2 

 

174.  
103 Xét nghiệm Khí máu 

175.  174 Định lượng Amphetamine 
176.  179 Định tính beta hCG (test nhanh) 

 TT theo 
TT 21 

 

177.  234. Đường máu mao mạch 
178.  241. Nồng độ rượu trong máu 

 
Tổ g số: 178 kỹ t u t 

  


