
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 

Số:          /QĐ-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         Điện Biên, ngày       tháng 4 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

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 10/5/2017 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 ngày 11/12/2013 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 17/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh 

Điện Biên; 

Xét Hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám, chữa 

bệnh của Phòng khám đa khoa Thanh Hải; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 100 danh mục chuyên môn kỹ thuật để áp dụng 

thực hiện tại Phòng Khám đa khoa Thanh Hải (có danh mục kèm theo). 

Điều 2. Phòng khám đa khoa Thanh Hải có trách nhiệm bảo đảm các điều 

kiện thực hiện danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn cho người 

bệnh. Danh mục kỹ thuật này cũng là cơ sở để cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh 

toán Bảo hiểm y tế. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng chức 

năng Sở Y tế, Phòng khám đa khoa Thanh Hải và các đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- BHXH tỉnh (p/h); 

- Lưu VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG 

Thực hiện tại Phòng khám đa khoa Thanh Hải 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày        / 4 / 2021 của Sở Y tế) 

TT TT43 TT21 DANH MỤC KỸ THUẬT 

Phân tuyến  

kỹ thuật 

A, B C 

1      Khám bệnh y học cổ truyền và kê đơn  x 

   XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG   

     A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU    

2  1   Điều trị bằng sóng ngắn   x 

3  6   Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc   x  

4  7   Điều trị bằng các dòng điện xung   x  

5  8   Điều trị bằng siêu âm   x  

6  11   Điều trị bằng tia hồng ngoại   x 

7    484 Xoa bóp bấm huyệt bằng máy  x 

8  26   Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống   x 

     B. VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU    

9  31   Tập nằm đúng tư thế cho người bệnh liệt nửa người   x  

10  32   Kỹ thuật đặt tư thế đúng cho người bệnh liệt tủy   x  

11  33   Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người  x 

12  34   Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người  x  

13  35   Tập lăn trở khi nằm   x  

14  36   Tập thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi   x  

15  37   Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động   x  

16  38   Tập thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng   x  

17  39   Tập đứng thăng bằng tĩnh và động   x  

18  40   Tập dáng đi   x 

19  43   Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu)   x  

20  52   Tập vận động thụ động   x  

21  53   Tập vận động có trợ giúp   x  

22  54   Tập vận động chủ động   x  

23  55   Tập vận động tự do tứ chi   x  

24  56   Tập vận động có kháng trở   x  

25  57   Tập kéo dãn   x  

26  73   Tập các kiểu thở   x  

27  74   Tập thở bằng dụng cụ (bóng, spirometer…)   x 

28  76   Kỹ thuật vỗ rung lồng ngực   x 

29  82   Kỹ thuật ức chế co cứng tay   x  

30  83   Kỹ thuật ức chế co cứng chân   x  

31  84   Kỹ thuật ức chế co cứng thân mình   x  
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32  85   Kỹ thuật xoa bóp vùng   x  

33  86   Kỹ thuật xoa bóp toàn thân   x 

34  88   Kỹ thuật ức chế và phá vỡ các phản xạ bệnh lý   x  

35  89   Kỹ thuật kiểm soát đầu, cổ và thân mình   x  

36  90   Tập điều hợp vận động   x 

37  95   Tập các vận động thô của bàn tay   x  

38  96   Tập các vận động khéo léo của bàn tay   x  

39  97   Tập phối hợp hai tay   x  

40  98   Tập phối hợp tay mắt   x  

41  99   Tập phối hợp tay miệng   x 

42  101   Tập điều hòa cảm giác   x  

43  102   Tập tri giác và nhận thức   x  

44  104   Tập nuốt   x 

45  105   Tập nói   x 

     VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN  x  

   Đ. CẤY CHỈ  x  

46  241   Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng- hông   x  

47  246   Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy   x  

48  266   Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai   x  

49  268   Cấy chỉ điều trị đau lưng   x  

50  257   Cấy chỉ điều trị liệt chi trên   x  

51  258   Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới   x 

52  265   Cấy chỉ hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp   x  

53  267   Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp   x  

   E. ĐIỆN CHÂM   

54  278   Điện châm điều trị hội chứng tiền đình   x 

55  296   Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống  x 

56  297   
Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn 

thương sọ não 
 x  

57  313   Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp   x  

58  314   Điện châm điều trị ù tai   x  

59  316   Điện châm điều trị liệt do tổn thương đám rối dây thần kinh  x  

60  317   Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật   x  

61  320   Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh  x  

62  301   Điện châm điều trị liệt chi trên  x  

   G. THỦY CHÂM   

63  352   Thuỷ châm điều trị đau vai gáy   x 

64  323   Thuỷ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu  x  

65  330   Thuỷ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não  x  

66  356   Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên   x 
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67  357   Thuỷ châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn  x 

68  359   Thuỷ châm điều trị đau dây V   x  

69  365   Thuỷ châm điều trị liệt chi trên   x  

70  366   Thuỷ châm điều trị liệt hai chi dưới   x  

71  375   Thuỷ châm hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp   x  

72  377   Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai   x  

73  378   Thuỷ châm điều trị đau lưng   x  

   H. XOA BÓP BẤM HUYỆT   

74  389   Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên   x  

75  390   Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới   x 

76  391   Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não  x  

77  392   Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng hông  x  

78  396   Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên   x 

79  397   Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới   x 

80  408   Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu   x 

81  411   Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính  x  

82  412   Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh  x  

83  413   Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V  x  

84  414   Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên  x 

85  419   Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình   x 

86  425   Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn   x 

87  428   Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp   x  

88  429   Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hoá khớp   x  

89  430   Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng   x  

90  431   Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai   x  

91  432   Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy   x 

92  445   
Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do 

chấn thương sọ não 
 x  

93  446   Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống  x 

   I. CỨU   

94  451   Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể phong hàn   x  

95  452   Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn   x 

96  457   Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn   x  

97  458   Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn   x  

98  459   Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn   x  

99  460   Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên thể hàn  x  

100  461   Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn   x 

TỔNG CỘNG: 100 DANH MỤC KỸ THUẬT 
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