Phụ lục 3:
LIỆT KÊ CÁC MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG ĐÃ HUỶ
so với danh mục ban hành kèm theo Quyết định 4442/QĐ-BYT và 4883/QĐ-BYT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7435/QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018)
STT

Mã tương
đương

Mã
Tên theo Danh mục kỹ
Phân Phân STT
Tên theo Danh mục giá
TT43, thuật tại Thông tư 43,50,21 Tuyến Loại TT39 Thông tư 39/2018/TT-BYT
50, 21
3.80 Chọc hút/dẫn lưu khí màng
C
T2
97 Dẫn lưu màng phổi tối thiểu
phổi áp lực thấp

1

03.0080.0094

2

03.0113.0297

3.113

3

03.2458.1049

4

5

Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô
hấp

D

TD

3.2458 Cắt u máu dưới da đầu có
đường kính dưới 5 cm

C

P3

03.2581.0915

3.2581 Cắt, nạo vét hạch cổ tiệt căn

B

P1

03.3007.0351

3.3007 Chăm sóc người bệnh dị ứng
thuốc nặng: Lyell, StevensJohnson

C

T1

Lý do huỷ

Huỷ mã tương đương thay bằng mã
giá 37.8B00.0077 Chọc dò màng
bụng hoặc màng phổi cho phù hợp
hơn.
306 Thủ thuật đặc biệt (HSCC - CĐ) Áp tương đương với mức giá của
dịch vụ 37.8B00.0074 Cấp cứu
ngừng tuần hoàn
1060 Cắt u nhỏ lành tính phần mềm Áp lại tương đương với mã
vùng hàm mặt (gây mê nội khí 37.8D09.1044 Cắt u da đầu lành,
quản)
đường kính dưới 5 cm
925 Nạo vét hạch cổ chọn lọc
Áp tương đương với dịch vụ
37.8D05.0488 Phẫu thuật nạo vét
hạch. Tại Biên bản thống nhất với
Hội đồng chuyên môn chuyên ngành
Ngoại, Tai-Mũi-Họng đã thống nhất
tất cả các loại não vét hạch áp về
chung giá của Phẫu thuật nạo vét hạch
360 Thủ thuật loại I (Da liễu)
Hủy mã tương đương này, áp lại
tương đương với DV 37.8B00.0076
Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng
thuốc nặng

STT

Mã tương
đương

6

07.0225.0199

7

10.0164.0508

8

10.0445.0915

9

10.0984.1091

Mã
Tên theo Danh mục kỹ
Phân Phân STT
Tên theo Danh mục giá
TT43, thuật tại Thông tư 43,50,21 Tuyến Loại TT39 Thông tư 39/2018/TT-BYT
50, 21
7.225 Thay băng trên người bệnh
D
T3
205 Thay băng cắt lọc vết thương
đái tháo đường
mạn tính

10.164 Cố định gãy xương sườn
bằng băng dính to bản
10.445 Nạo vét hạch cổ

D

T3

518

Cố định gãy xương sườn

A

P1

925

Nạo vét hạch cổ chọn lọc

10.984 Phẫu thuật rút nẹp, dụng cụ
kết hợp xương

C

P2

1102 Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết
hợp xương một bên

Lý do huỷ

Phiên tương đương với mức giá của
các dịch vụ thay băng tương ứng theo
chiều dài quy định tại Thông tư số
15/2018/TT-BYT (số thứ tự từ 206 212)
Thanh toán vật tư tiêu hao
Áp tương đương với dịch vụ
37.8D05.0488 Phẫu thuật nạo vét
hạch. Tại Biên bản thống nhất với
Hội đồng chuyên môn chuyên ngành
Ngoại, Tai-Mũi-Họng đã thống nhất
tất cả các loại não vét hạch áp về
chung giá của Phẫu thuật nạo vét hạch
Áp tương đương với dịch vụ
37.8D05.0563. Vì theo quy định tại
điểm c, khoản 1, Điều 7 TT số 15
quy định trường hợp trùng lặp giữa
các CK khác nhau thì DVKT thực
hiện tại ở CK nào sẽ áp dụng mức giá
của DVKT ở CK đó. Do đó áp tương
đương lại các DV thuộc chuyên khoa
ngoại (mã CK 10, 28) với DV
37.8D05.0563 quy định giá cho các
phẫu thuật rút dụng cụ KHX thuộc
chuyên ngành ngoại khoa. DV có mã
37.8D09.1091 là quy định giá cho
các phẫu thuật rút dụng cụ KHX của
chuyên khoa RHM

STT

Mã tương
đương

10

13.0023.0716

11

13.0194.0074

Mã
Tên theo Danh mục kỹ
Phân Phân STT
Tên theo Danh mục giá
TT43, thuật tại Thông tư 43,50,21 Tuyến Loại TT39 Thông tư 39/2018/TT-BYT
50, 21
13.23 Theo dõi nhịp tim thai và cơn
C
726 Soi ối
co tử cung bằng monitor sản
khoa
13.194 Ép tim ngoài lồng ngực
C
77 Cấp cứu ngừng tuần hoàn

12

15.0280.0915

15.280 Nạo vét hạch cổ chọn lọc

B

13

15.0376.0959

15.376 Nạo vét hạch cổ tiệt căn sử
dụng dao siêu âm/ Ligasure

B

970

14

15.0378.0915

B

925

15

18.0228.0043

16

18.0239.0042

17

18.0251.0046

15.378 Nạo vét hạch cổ chức năng
sử dụng dao siêu âm/
Ligasure
18.228 Chụp cắt lớp vi tính ruột non
(entero-scan) có dùng sonde
(từ 1-32 dãy)
18.239 Chụp cắt lớp vi tính ruột non
(entero-scan) không dùng
sonde (từ 64-128 dãy)
18.251 Chụp cắt lớp vi tính ruột non
(entero-scan) không dùng
sonde (từ ≥ 256 dãy)

P1

925

B

T2

45

B

T2

44

B

T2

48

Lý do huỷ

Đã có kỹ thuật đúng tên tại Thông tư
39/2018/TT-BYT

Đây chỉ là một bước của quá trình
Cấp cứu ngừng tuần hoàn, không
được phân loại được hưởng phụ cấp
thủ thuật.
Nạo vét hạch cổ chọn lọc
Hủy mã tương đương vì trùng mã
15.0280.0488
Phẫu thuật nạo vét hạch cổ,
Áp tương đương với dịch vụ
truyền hoá chất động mạch cảnh 37.8D05.0488 Phẫu thuật nạo vét
hạch. Tại Biên bản thống nhất với
Hội đồng chuyên môn chuyên ngành
Ngoại, Tai-Mũi-Họng đã thống nhất
tất cả các loại não vét hạch áp về
chung giá của Phẫu thuật nạo vét hạch
Nạo vét hạch cổ chọn lọc
Áp tương đương với dịch vụ
37.8D05.0488 Phẫu thuật nạo vét
hạch
Chụp CT Scanner 64 dãy đến
Tương đương sai bản chất
128 dãy không có thuốc cản
quang
Chụp CT Scanner 64 dãy đến
Tương đương sai bản chất
128 dãy có thuốc cản quang
Chụp CT Scanner từ 256 dãy
trở lên có thuốc cản quang

Tương đương sai bản chất

