
STT TÊN DVKT  ĐƠN GIÁ QUYẾT ĐỊNH

1 Phẫu thuật KHX gãy xương đòn        3,750,000 1063/QĐ-SYT

2 Phẫu thuật KHX gãy bánh chè        3,985,000 1063/QĐ-SYT

3 Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay        3,750,000 1063/QĐ-SYT

4
Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và 

đốt ngón chân
       3,750,000 1063/QĐ-SYT

5
Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang 

(từ 1-32 dãy)
          522,000 1063/QĐ-SYT

6
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc 

cản quang (từ 1- 32 dãy)
          522,000 1063/QĐ-SYT

7

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.) (từ 1-32 dãy)

          522,000 1063/QĐ-SYT

8
Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy 

(từ 1-32 dãy)
          522,000 1063/QĐ-SYT

9

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.) 

(từ 1-32 dãy)

          522,000 1063/QĐ-SYT

10
Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-

32 dãy)
          522,000 1063/QĐ-SYT

11
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm 

thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)
          522,000 1063/QĐ-SYT

12
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm 

thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)
          522,000 1063/QĐ-SYT

13
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không 

tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)
          522,000 1063/QĐ-SYT

14
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy 

đếm tổng trở)
            40,400 1063/QĐ-SYT

15 Định lượng Troponin I [Máu]             75,400 1063/QĐ-SYT

16 HIV khẳng định (*)           175,000 1063/QĐ-SYT
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