
UBND TỈNH LONG AN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           SỞ Y TẾ                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Số:            /QĐ-SYT                              Long An, ngày       tháng  8  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung 

Danh mục kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ LONG AN
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy 

định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp phép hoạt động đối 
với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

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 10/5/2017 của Bộ Y tế về việc 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 Y tế.

Căn cứ Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 

Theo công văn số 440/BVTWG ngày 29/6/2022 của Bệnh viện TWG Long An 
về việc đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt bổ sung 43 (Bốn mươi ba) Danh mục kỹ thuật khám bệnh, 

chữa bệnh theo Thông tư 43/2013/TT-BYT và thông tư 21/2017/TT-BYT của Bộ 
Y tế đối với Bệnh viện TWG Long An (đính kèm).

Điều 2: Bệnh viện TWG Long An có nhiệm vụ thực hiện đúng Danh mục kỹ 
thuật khám bệnh, chữa bệnh đã được phê duyệt bổ sung tại Điều 1.

Điều 3: Phòng Nghiệp vụ, Thanh tra Sở Y tế và Bệnh viện TWG Long An 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:          GIÁM ĐỐC
- Như điều 3;
- Cục QL KCB – Bộ Y tế (báo cáo);
- UBND TP Tân An;
- Lưu: VT, NV.

                                                                                      Huỳnh Minh Phúc



  CTY.CP BV SẢN NHI LA 
BỆNH VIỆN TWG LONG AN

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG

STT CHUYÊN KHOA SỐ LƯỢNG KỸ THUẬT

III NHI KHOA 2
V DA LIỄU 19
X NGOẠI KHOA 4
XI BỎNG 6
XIII PHỤ SẢN 1
XVII PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 7
XXI THĂM DÒ CHỨC NĂNG 2
XXIV VI SINH 2

Tổng cộng 43



BỆNH VIỆN TWG LONG AN
DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày     /8/2022 của Sở Y tế)

STT Mã theo TT
của BYT Tên danh mục kỹ thuật

Phân tuyến kỹ thuật
A B C D

III. NHI KHOA 
1 03.182 Thay máu sơ sinh x x
2 03.4246 Tháo bột các loại x x x x

V.DA LIỄU
A. NỘI KHOA

3 5.1 Chăm sóc người bệnh Pemphigus nặng x x
4 5.2 Chăm sóc bệnh nhân dị ứng thuốc nặng x x
5 5.3 Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm x x x x

B. NGOẠI KHOA
1. Thủ thuật

6 5.23 Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới da x x

7 5.24 Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon trong
thương tổn x x

8 5.43 Điều trị sẹo lõm bằng TCA (trichloacetic acid) x x x
9 5.44 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện x x x
10 5.45 Điều trị hạt cơm bằng đốt điện x x x
11 5.46 Điều trị u mềm treo bằng đốt điện x x x
12 5.47 Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện x x x
13 5.48 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện x x x
14 5.49 Điều trị sẩn cục bằng đốt điện x x x
15 5.50 Điều trị bớt sùi bằng đốt điện x x x
16 5.51 Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn x x x x

2. Phẫu thuật
17 5.68 Phẫu thuật điều trị móng chọc thịt x x
18 5.69 Phẫu thuật điều trị móng cuộn, móng quặp x x

19 5.70 Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương cho
người bệnh phong x x x

20 5.71 Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da x x x
Đ. THỦ THUẬT

21 5.91 Chăm sóc người bệnh bị pemphieoid, hồng ban đa
dạng, Durhing Brocq.... x x x

X. NGOẠI KHOA
22 10.9002 Cắt phymosis [thủ thuật]
23 10.9003 Thay băng
24 10.9004 Cắt chỉ
25 10.9005 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm x x x

XI. BỎNG

26 11.3 Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích
cơ thể ở người lớn x x

27 11.4 Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích
cơ thể ở người lớn x x x



28 11.5 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ
thể ở người lớn x x x x

29 11.8 Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích
cơ thể ở trẻ em x x

30 11.9 Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích
cơ thể ở trẻ em x x x

31 11.10 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ
thể ở trẻ em x x x

XIII. PHỤ SẢN
32 13.178 Thay máu sơ sinh x x

XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
D. NGÔN NGỮ TRỊ LIỆU

(nhân viên y tế trực tiếp hướng dẫn người bệnh tập)
33 17.104 Tập nuốt x x x x
34 17.108 Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh…) x x x x
35 17.109 Tập cho người thất ngôn x x x x
36 17.111 Tập sửa lỗi phát âm x x x x

K. NGÔN NGỮ TRỊ LIỆU
(nhân viên y tế trực tiếp hướng dẫn người bệnh tập)

37 17.191 Kỹ thuật kích thích giao tiếp sớm cho trẻ nhỏ x x x x

38 17.194 Kỹ thuật kiểm soát cơ hàm mặt và hoạt động nhai,
nuốt x x x x

L. KỸ THUẬT THĂM DÒ, LƯỢNG GIÁ, CHẨN ĐOÁN
VÀ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

(nhân viên y tế trực tiếp thực hiện)
39 17.197 Lượng giá kỹ năng ngôn ngữ-giao tiếp ở trẻ em x x x x

XXI. THĂM DÒ CHỨC NĂNG
40 21.66 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán x x
41 21.69 Đo âm ốc tai (OAE) sàng lọc x x x

XXIV. VI SINH
42 24.12 Vi khuẩn định danh PCR x x
43 24.112 Virus Ab miễn dịch tự động x x


