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DANH MỤC KỸ THUẬT 
TUYẾN 

TỈNH 

    II. NỘI KHOA  
 

    Đ. TIÊU HÓA    

1  266 Nội soi can thiệp - Nong thực quản bằng bóng x 

2  282 Nội soi can thiệp - đặt stent ống tiêu hóa x 

3  283 Nội soi mật tụy ngược dòng - (ERCP) x 

4  284 Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - cắt cơ oddi x 

 
  L. TIÊU HÓA   

5  502 Nội soi thực quản dạ dày phóng đại x 

 
 III. NHI KHOA  

 
  V. NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP 

  

  

 
  Đ. TIÊU HOÁ- Ổ BỤNG    

6  1036 Nội soi tiêu hoá dưới gây mê (dạ dày - đại tràng) x 

7  1041 Nội soi mở thông dạ dày  x 

8  1049 
Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường 

tiêu hóa 

x 

9  1056 
Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu 

hoá cao để chẩn đoán và điều trị 

x 

10  1057 Nội soi thực quản-dạ dày, tiêm cầm máu x 

11  1058 
Nội soi thực quản-dạ dày, điều trị giãn tĩnh mạch 

thực quản 

x 

12  1061 
Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng có thể kết hợp 

sinh thiết  

x 
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13  1062 Nội soi đại tràng sigma x 

14  1063 Nội soi đại tràng-lấy dị vật x 

15  1064 Nội soi đại tràng tiêm cầm máu x 

16  1066 Nội soi đại, trực tràng có thể sinh thiết x 

17  1067 
Nội soi cắt polip ông tiêu hoá ( thực quản, dạ dày, 

tá tràng, đại trực tràng) 

x 

18  1071 Soi trực tràng x 

 
  IX. GÂY MÊ HỒI SỨC  

 

 
  A. CÁC KỸ THUẬT   

19  101 Kỹ thuật giảm đau bằng morphinic tủy sống x 

 
  XVIII. ĐIỆN QUANG  

 

 
  

C. CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHẨN ĐOÁN 

(CT) 
  

 
  

2. Chụp cắt lớp vi tính vùng đầu mặt cổ từ 64-

128 dãy 
  

20  165 Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang x 

21  166 Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang x 

22  167 
Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản 

quang 
x 

23  168 Chụp CLVT tưới máu não (CT perfusion) x 

24  169 Chụp CLVT mạch máu não x 

25  170 Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D x 

26  171 Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang x 

27  172 Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang x 

28  174 Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc x 

29  175 Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang x 

30  176 Chụp CLVT hốc mắt x 

31  177 Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D x 

 
  5. Chụp cắt lớp vi tính vùng ngực từ 64-128 dãy   

32  200 
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc 

cản quang 
x 

33  201 
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản 

quang 
x 

34  202 Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao x 

35  203 Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u x 
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36  205 Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi x 

37  206 Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực x 

38  207 Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim x 

39  208 Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành x 

 
  

8. Chụp cắt lớp vi tính vùng bụng, tiểu khung từ 

64-128 dãy 
  

40  231 

Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy 

(gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ 

dày-tá tràng.v.v.) 

x 

41  232 Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy  x 

42  233 

Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: 

chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt 

tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) 

x 

43  234 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy x 

44  235 

Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát 

mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và 

mạch khối u) 

x 

45  236 
Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch 

thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất 
x 

46  238 
Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động học 

khối u (CT perfusion) 
x 

47  239 
Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không 

dùng sonde 
x 

48  242 Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ-chậu x 

 
  

11. Chụp cắt lớp vi tính cột sống, xương khớp từ 

64-128 dãy 
  

49  268 
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc 

cản quang 
x 

50  269 
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản 

quang 
x 

51  270 
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm 

thuốc cản quang 
x 

52  271 
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc 

cản quang 
x 

53  272 
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm 

thuốc cản quang 
x 

54  273 
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm 

thuốc cản quang 
x 
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55  274 
Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm 

thuốc cản quang 
x 

56  275 
Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc 

cản quang 
x 

57  276 
Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang 

vào ổ khớp 
x 

58  277 
Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc 

cản quang 
x 

59  278 
Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản 

quang 
x 

60  279 Chụp cắt lớp vi tính tầm soát toàn thân x 

61  280 Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên x 

62  281 Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới x 

 
  XX. NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP  

 

 
  Đ. TIÊU HÓA - Ổ BỤNG   

63  53 
Nội soi đặt bộ Stent thực quản, dạ dày, tá tràng, đại 

tràng, trực tràng 
x 

64  59 
Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường 

tiêu hóa 
x 

65  74 
Nội soi cắt polip ông tiêu hoá (thực quản, dạ dày, tá 

tràng, đại trực tràng) 
x 

 
  XXII. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU  

 

 
  C. TẾ BÀO HỌC   

66  156 Xử lý và đọc tiêu bản (tuỷ, lách, hạch) x 

67  165 Làm thủ thuật chọc hút hạch làm hạch đồ x 

68  166 Xét nghiệm tế bào hạch (hạch đồ) x 

 
  H. HUYẾT HỌC LÂM SÀNG   

69  516 
Thủ thuật chọc tủy sống lấy dịch não tủy làm xét 

nghiệm 
x 

 
  XXV. GIẢI PHẪU BỆNH  VÀ TẾ BÀO HỌC  

 
70  27 Tế bào học dịch rửa ổ bụng x 

 
  XXVII. PHẪU THUẬT NỘI SOI  

 

 
  D. BỤNG - TIÊU HÓA 

  

  

 
  2. Dạ dày 
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71  142 Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày x 

72  147 Phẫu thuật nội soi mở thông dạ dày  x 

 
  3. Tá tràng   

73  166 Phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng x 

 
  4. Ruột non   

74  172 Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non x 

75  177 Phẫu thuật nội soi gỡ dính ruột x 

76  178 Phẫu thuật nội soi cắt dây dính hay dây chằng x 

77  181 Phẫu thuật nội soi mở ruột lấy dị vật x 

78  184 Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel x 

79  185 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non x 

 
  8. Gan   

80  260 Phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang gan x 

 
  14. Thoát vị   

81  313 
Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo đường vào 

hoàn toàn trước phúc mạc (TEP) 
x 

82  314 
Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo trước phúc 

mạc đường vào qua ổ bụng (TAPP) 
x 

 
  16. Các phẫu thuật nội soi khác   

83  333 Nội soi ổ bụng chẩn đoán x 

84  335 Phẫu thuật nội soi sinh thiết u trong ổ bụng x 

 
  

Đ. TIẾT NIỆU-SINH DỤC  

  

  

 
  

1. Thận  

  

  

85  361 
Phẫu thuật nội soi hẹp bể thận, niệu quản  (nội soi 

trong) 
x 

 
  2. Niệu quản   

86  365 Phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản  x 

87  371 Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản x 

88  379 Nội soi niệu quản 2 bên 1 thì tán  sỏi niệu quản x 

 
  3. Bàng quang   

89  384 Nội soi cắt polyp cổ bàng quang x 

90  391 Nội soi bàng quang tán sỏi x 
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  4. Tuyến tiền liệt   

91  396 Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi x 

 
  5. Sinh dục, niệu đạo   

92  406 Phẫu thuật nội soi thắt tĩnh mạch tinh  x 

 

Tổng cộng:  92 kỹ thuật 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Khoa 
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