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Ghi chú

A. TAI-TAI THẦN KINH

655 15.0045.0909
Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u
bả đậu dái tai P3

656 15.0045.0910
Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u
bả đậu dái tai P3

657 15.0046.0872 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ P3
658 15.0046.0954 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ P3
659 15.0051.0216 Khâu vết rách vành tai T3
660 15.0054.0902 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) T2
661 15.0054.0903 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) T2

662 15.0055.0902 Nội soi lấy dị vật tai gây mê/[gây tê] T1

663 15.0055.0903 Nội soi lấy dị vật tai gây mê/[gây tê] T1

664 15.0056.0882 Chọc hút dịch vành tai T3

TAI MŨI HỌNG

664 15.0056.0882 Chọc hút dịch vành tai T3
665 15.0058.0899 Làm thuốc tai T3 Chưa bao gồm thuốc.
666 Làm thuốc mũi
667 15.0059.0908 Lấy nút biểu bì ống tai ngoài T2

B. MŨI XOANG
668 15.0077.0978 Phẫu thuật nội soi mở xoang sàng P2
669 15.0078.0978 Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm P2
670 15.0079.0969 Phẫu thuật  nội soi mở xoang bướm P2
671 15.0081.0918 Phẫu thuật  nội soi cắt polyp mũi P2
672 15.0081.0919 Phẫu thuật  nội soi cắt polyp mũi P2

673 15.0099.1001
Phẫu thuật nội soi tách dính niêm
mạc hốc mũi P2

674 15.0103.0942
Phẫu thuật cắt Concha Bullosa cuốn
mũi

P2

675 15.0104.0942
Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn
mũi giữa P2

676 15.0112.0970 Phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn P2
Chưa bao gồm mũi
Hummer và tay cắt.

677 15.0113.0970
Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách
ngăn mũi P2

Chưa bao gồm mũi
Hummer và tay cắt.

678 15.0134.0913
Nâng xương chính mũi sau chấn
thương P3

679 15.0140.0916 Nhét bấc mũi sau T2
680 15.0141.0916 Nhét bấc mũi trước T2



681 15.0142.0868 Cầm máu mũi bằng Merocel T2
682 15.0142.0869 Cầm máu mũi bằng Merocel T2
683 15.0143.0906 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê T2
684 15.0143.0907 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê T2
685 15.0144.0906 Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê T2
686 15.0144.0907 Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê T2

C. HỌNG - THANH QUẢN
687 15.0149.0937 Phẫu thuật cắt Amidan gây mê P2 Chưa bao gồm dao cắt.

688 15.0152.0988
Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt
Amygdale (gây mê)

P2

689 15.0174.0120
Phẫu thuật mở khí quản (Gây tê/ gây
mê)

P3

690 15.0207.0878 Chích áp xe quanh Amidan T1
691 15.0207.0995 Chích áp xe quanh Amidan T1

692 15.0208.0916
Cầm máu đơn giản sau phẫu thuật
cắt Amygdale, Nạo VA T2

693 15.0212.0900 Lấy dị vật họng miệng T3
694 15.0213.0900 Lấy dị vật hạ họng T2

695 15.0214.1002
Khâu phục hồi tổn thương đơn giản
miệng, họng P3

696 15.0226.1005
Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán
gây tê

T2696 15.0226.1005
Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán
gây tê

T2

697 15.0227.1005
Nội soi hạ họng ống mềm chẩn đoán
gây tê

T2

698 15.0228.0932
Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật
gây tê/gây mê

T1

699 15.0233.0135
Nội soi thực quản ống mềm chẩn
đoán gây tê/gây mê T1

700 15.0235.0928
Nội soi thực quản ống mềm lấy dị
vật gây tê/gây mê

TD

701 15.0237.0928
Nội soi thực quản ống mềm sinh
thiết u gây tê/gây mê

T1

702 15.0238.1004
Nội soi thanh quản ống cứng chẩn
đoán gây tê T1

703 15.0239.1004
Nội soi thanh quản ống mềm chẩn
đoán gây tê T1

704 Lấy dị vật thanh quản gây mê

705
Lấy dị vật thanh quản gây mê ống
cứng

706
Lấy dị vật thanh quản gây tê ống
cứng
D. ĐẦU CỔ

707 15.0301.0216
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu,
mặt, cổ T1 nông chiều dài < l0 cm



708 15.0301.0217
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu,
mặt, cổ T1  nông chiều dài ≥ l0 cm

709 15.0301.0218
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu,
mặt, cổ T1  sâu chiều dài < l0 cm

710 15.0301.0219
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu,
mặt, cổ T1  sâu chiều dài ≥ l0 cm

711 15.0302.0075 Cắt chỉ sau phẫu thuật Chỉ áp dụng với người
bệnh ngoại trú.

712 15.0303.0201 Thay băng vết mổ T3
 chiều dài trên 15cm đến
30 cm

713 15.0303.0202 Thay băng vết mổ T3
chiều dài từ trên 30 cm đến
50 cm

714 15.0303.0203 Thay băng vết mổ T3
 chiều dài < 30 cm nhiễm
trùng

715 15.0303.0204 Thay băng vết mổ T3
chiều dài từ 30 cm đến 50
cm nhiễm trùng

716 15.0303.0205 Thay băng vết mổ T3
chiều dài > 50cm nhiễm
trùng

717 15.0304.0505 Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ T3


