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A CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

I Siêu âm

1 Siêu âm 43,900          

II Chụp X-quang thường

1 Chụp X-quang phim  ≤ 24x30cm (1 tư thế) 50,200          Áp dụng cho 01 vị trí

2 Chụp X-quang phim  ≤ 24x30cm (2 tư thế) 56,200          Áp dụng cho 01 vị trí

3 Chụp X-quang phim > 24x30cm (1 tư thế) 56,200          Áp dụng cho 01 vị trí

4 Chụp X-quang phim > 24x30cm (2 tư thế) 69,200          Áp dụng cho 01 vị trí

B CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI

1 Cấp cứu ngừng tuần hoàn 479,000 Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần.

2
Cắt chỉ 32,900 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.

3 Đặt nội khí quản 568,000

4 Đặt sonde dạ dày 90,100

5
Đặt sonde JJ niệu quản 917,000 Chưa bao gồm Sonde JJ.

6 Hút đờm 11,100

7 Mở khí quản 719,000

8 Rửa bàng quang 198,000 Chưa bao gồm hóa chất.

9 Rửa dạ dày 119,000

10

Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi

hoặc xương chậu
63,600

11 Tháo bột khác 52,900 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú

12

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài  ≤ 15cm 57,600

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.

Đối với người bệnh nội trú theo quy

định của Bộ Y tế.

13 Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm 82,400

14

Thay băng vết  mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm 82,400

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.

Đối với người bệnh nội trú theo quy

định của Bộ Y tế.

15

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50

cm
112,000
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16
Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15cm đến 30

cm nhiễm trùng
134,000

17

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm

nhiễm trùng
179,000

18 Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng 240,000

19 Thay canuyn mở khí quản 247,000

20 Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi 92,900

21 Thở máy (01 ngày điều trị) 559,000

22 Thông đái 90,100

23 Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn 82,100

24
Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch) 11,400

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú;

chưa bao gồm thuốc tiêm.

25

Tiêm khớp 91,500 Chưa bao gồm thuốc tiêm.

26
Truyền tĩnh mạch 21,400

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú;

chưa bao gồm thuốc và dịch truyền.

27 Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm 178,000

28 Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm 237,000

29 Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm 257,000

30 Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm 305,000

C Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

1 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) 35,500

2 Điện châm (có kim dài) 74,300

3 Điện châm (kim ngắn) 67,300

4 Điện xung 41,400

5 Giác hơi 33,200

6 Hồng ngoại 35,200

7
Sắc thuốc thang (1 thang) 12,500

Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc,

chưa bao gồm tiền thuốc.

8 Tập do cứng khớp 45,700

9 Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi 11,200

10 Tập với xe đạp tập 11,200

11 Thuỷ châm 66,100 Chưa bao gồm thuốc.

12 Xoa bóp bấm huyệt 65,500

13 Xoa bóp cục bộ bằng tay 41,800

14 Bó Farafin 42,400

D PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

I NGOẠI KHOA

1 Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu 186,000

2 Cố định gãy xương sườn 49,900

3 Nắn trật khớp háng (bột liền) 644,000

4 Nắn trật khớp háng (bột tự cán) 274,000
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5

Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối

(bột liền)
259,000

6

Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối

(bột tự cán)
159,000

7

Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm

(bột liền)
399,000

8

Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm

(bột tự cán)
221,000

9 Nắn trật khớp vai (bột liền) 319,000

10 Nắn trật khớp vai (bột tự cán) 164,000

11 Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền) 234,000

12 Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột tự cán) 162,000

13 Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) 335,000

14 Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) 212,000

15 Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) 714,000

16 Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán) 324,000

17 Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) 335,000

18 Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) 254,000

19 Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) 335,000

20 Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) 254,000

21 Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột liền) 624,000

22 Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột tự cán) 344,000

23 Nắn, bó gẫy xương đòn 118,000

24 Nắn, bó gẫy xương gót 144,000

25 Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ 144,000

II PHỤ SẢN

1 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung 117,000

2 Chích áp xe tầng sinh môn 807,000

3 Chích áp xe tuyến Bartholin 831,000

4 Chích apxe tuyến vú 219,000

5 Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh 790,000

6 Đỡ đẻ ngôi ngược 1,002,000

7 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 706,000

8 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên 1,227,000

9 Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết 204,000

10 Hút thai dưới siêu âm 456,000

11 Khâu rách cùng đồ âm đạo 1,898,000

12 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn 85,600

13 Lấy dị vật âm đạo 573,000

14 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ 344,000

15 Nong cổ tử cung do bế sản dịch 281,000

16 Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung 174,000

17

Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết

tuần thứ 18
1,152,000

18 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần 302,000
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19 Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không 384,000

20 Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc 183,000

21 Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc 545,000

22

Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút

chân không
396,000

III MẮT

1 Bơm rửa lệ đạo 36,700

2 Chích chắp hoặc lẹo 78,400

3 Đo khúc xạ máy 9,900

4 Đo nhãn áp 25,900

5 Đo thị lực khách quan 73,000

6 Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) 82,100

7 Lấy dị vật kết mạc nông một mắt 64,400

8 Lấy huyết thanh đóng ống 54,800

9 Lấy sạn vôi kết mạc 35,200

10 Rửa cùng đồ 41,600  Áp dụng cho 1 mắt hoặc 2 mắt

11 Sắc giác 65,900

12 Thông lệ đạo hai mắt 94,400

13 Thông lệ đạo một mắt 59,400

IV TAI MŨI HỌNG

1 Chích rạch vành tai 62,600

2 Chọc hút dịch vành tai 52,600

3 Khí dung 20,400 Chưa bao gồm thuốc khí dung.

4 Làm thuốc thanh quản hoặctai 20,500 Chưa bao gồm thuốc.

5 Lấy dị vật họng 40,800

6 Lấy dị vật tai ngoài đơn giản 62,900

7 Lấy dị vật trong mũi không gây mê 194,000

8 Lấy nút biểu bì ống tai 62,900

9 Nhét meche hoặcbấc mũi 116,000

10 Nong vòi nhĩ 37,900

11 Rửa tai, rửa mũi, xông họng 27,400

12 Thông vòi nhĩ 86,600

13 Trích màng nhĩ 61,200

V  RĂNG - HÀM - MẶT 

Điều trị răng

1 Hàn răng sữa sâu ngà 97,000

2 Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm 134,000

3 Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm 77,000

4 Nắn trật khớp thái dương hàm 103,000

5 Nhổ chân răng 190,000

6 Nhổ răng đơn giản 102,000

7 Nhổ răng khó 207,000

8 Nhổ răng số 8 bình thường 215,000

9 Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm 342,000

10 Nhổ răng sữa hoặcchân răng sữa 37,300
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11 Răng sâu ngà 247,000

12 Răng viêm tuỷ hồi phục 265,000

13 Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) 32,300

14 Trám bít hố rãnh 212,000

IV BỎNG

1 Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể 242,000

2

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 10% đến 19% diện tích

cơ thể
410,000

E XÉT NGHIỆM

I Huyết học

1 Co cục máu đông 14,900

2

Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên

phiến đá hoặc trên giấy
39,100

3

Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm,

phiến đá
31,100

4 Hemoglobin Định lượng (bằng máy quang kế) 30,000

5 Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) 65,800

6 Máu lắng (bằng máy tự động) 34,600

7 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) 23,100

8 Thời gian máu chảy (phương pháp Ivy) 48,400

9 Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke) 12,600

10 Thời gian máu đông 12,600

11
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công 36,900

12

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ

công)
36,900

13 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động 40,400

II Hóa sinh

Máu

1 CRP định lượng 53,800

2
Điện giải đồ (Na, K, CL) 29,000

Áp dụng cho cả trường hợp cho kết

quả nhiều hơn 3 chỉ số 

3

Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym:

phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT…
21,500

Không thanh toán đối với các xét

nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G

là những xét nghiệm có thể ngoại suy

được.

4

Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose;

Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,…
21,500 Mỗi chất

5 Định lượng Ethanol (cồn) 32,300

6

Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn

phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc

LDL - Cholesterol 

26,900

7 Gama GT 19,200

8 Nồng độ rượu trong máu 30,000

9 Phản ứng CRP 21,500
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10 RF (Rheumatoid Factor) 37,700

Nước tiểu

1
Điện giải đồ ( Na, K, Cl) niệu 29,000

Áp dụng cho cả trường hợp cho kết

quả nhiều hơn 3 chỉ số.

2 Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis 43,100

3 Tế bào/trụ hay các tinh thể khác  định tính 3,100

4 Tổng phân tích nước tiểu 27,400

5 Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu 16,100

III Vi sinh

1 Anti-HIV (nhanh) 53,600

2 Anti-HCV (nhanh) 53,600

3 ASLO 41,700

4 Dengue NS1Ag test nhanh 130,000

5 Dengue IgM-IgG test nhanh 130,000

6 HBsAg (nhanh) 53,600

7 Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi 41,700

8
Helicobacter pylori Ag test nhanh 156,000

Áp dụng với trường hợp người bệnh

không nội soi dạ dày hoặc tá tràng. 

9
HIV Ag/Ab test nhanh 98,200

Xét nghiệm cho kết quả đồng thời Ab

và Ag 

10 Xét nghiệm cặn dư phân 53,600

F THĂM DÒ CHỨC NĂNG

1 Điện tâm đồ 32,800


