
Stt Tên dịch vụ y tế Đơn giá (đồng)

I Xét nghiệm

1 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen 68,000                 

2 HBsAb test nhanh 59,700                 

3 HBsAg test nhanh 53,600                 

4 HIV Ab test nhanh 53,600                 

5 Helicobacter pylori Ab test nhanh 230,000               

6 Thời gian máu chảy phương pháp Duke 12,600                 

7 Thời gian máu đông 12,600                 

8

Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; 

Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động
63,500                 

9

Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated 

Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự 

động.
40,400                 

10 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 27,400                 

11 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 46,200                 

12 Vi khuẩn nhuộm soi 68,000                 

13 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường 15,200                 

14 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) 15,200                 

15 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] 21,500                 

16 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] 21,500                 

17 Đo hoạt độ Amylase [Máu] 21,500                 

18 Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] 37,700                 

19 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] 19,200                 

20 Định lượng Acid Uric [Máu] 21,500                 

21 Định lượng Albumin [Máu] 21,500                 
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22 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] 21,500                 

23 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] 21,500                 

24 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) 26,900                 

25 Định lượng Creatinin (máu) 21,500                 

26 Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] 32,300                 

27 Định lượng Globulin [Máu] 21,500                 

28 Định lượng Glucose [Máu] 21,500                 

29
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu]

26,900                 

30
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu]

26,900                 

31 Định lượng Protein toàn phần [Máu] 21,500                 

32 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 26,900                 

33 Định lượng Urê máu [Máu] 21,500                 

34 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 39,100                 

35 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) 31,100                 

II Chẩn đóan , thăm dò chức năng

1 Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz] 97,200                 

2 Chụp Xquang Hirtz 65,400                 

3 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng 65,400                 

4 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng 65,400                 

5 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên 65,400                 

6 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng 65,400                 

7 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch 65,400                 

8 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng 65,400                 

9 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng 65,400                 

10 Chụp Xquang hàm chếch một bên 65,400                 

11 Chụp Xquang khung chậu thẳng 65,400                 

12 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch 65,400                 

13 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên 65,400                 



14 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch 65,400                 

15 Chụp Xquang khớp vai thẳng 65,400                 

16 Chụp Xquang ngực thẳng 65,400                 

17 Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) 18,900                 

18 Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng 65,400                 

19 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng 224,000               

20 Chụp Xquang tại giường 65,400                 

21 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 65,400                 

22
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch

65,400                 

23 Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến 65,400                 

24 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng 65,400                 

25 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng 65,400                 

26 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng 65,400                 

27 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 65,400                 

28 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 65,400                 

29 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng 65,400                 

30 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch 65,400                 

31 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng 65,400                 

32 Doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ 222,000               

33 Ghi điện tim cấp cứu tại giường 32,800                 

34 Siêu âm Doppler mạch máu 222,000               

35 Siêu âm Doppler tim 222,000               

36 Siêu âm Doppler tim, van tim 222,000               

37 Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên 82,300                 

38 Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới 222,000               

39 Siêu âm các tuyến nước bọt 43,900                 



40 Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt 43,900                 

41 Siêu âm hạch vùng cổ 43,900                 

42

Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt 

tuyến) 43,900                 

43 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) 43,900                 

44 Siêu âm khớp (một vị trí) 43,900                 

45 Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) 43,900                 

46 Siêu âm phần mềm (một vị trí) 43,900                 

47 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối 43,900                 

48 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa 43,900                 

49 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu 43,900                 

50 Siêu âm tinh hoàn hai bên 43,900                 

51 Siêu âm tuyến giáp 43,900                 

52 Siêu âm tuyến vú 2 bên 43,900                 

53 Siêu âm tử cung phần phụ 43,900                 

54 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) 43,900                 

55 Điện tim thường 32,800                 

III Thủ thuật, phẫu thuật

1 Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh 80,000                 

2 Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc 78,400                 

3 Chích rạch áp xe nhỏ 186,000               

4 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp 479,000               

5 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản 479,000               

6 Cắt chỉ 32,900                 

7 Cắt chỉ khâu da 32,900                 

8 Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm 1,784,000            



9 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm 178,000               

10 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm 237,000               

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

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

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

14 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ 178,000               

15 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ 257,000               

16 Khí dung thuốc cấp cứu 20,400                 

17 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) 20,400                 

18 Khí dung thuốc giãn phế quản 20,400                 

19 Lấy cao răng 134,000               

20 Lấy dị vật tai 62,900                 

21 Nhổ chân răng vĩnh viễn 190,000               

22 Nhổ răng sữa 37,300                 

23 Nhổ răng vĩnh viễn 207,000               

24 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay 102,000               

25 Nạo sot thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ [Bóc nhau nhân tạo] 344,000               

26 Nắn, bó bột gãy xương bàn chân 234,000               

27 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân 335,000               

28 Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay 335,000               

29 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay 234,000               

30 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay 234,000               

31 Nắn, bó bột gãy xương ngón chân 234,000               

32 Nắn, bó bột gãy xương đòn 399,000               

33 Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn 319,000               

34 Nắn, bó bột trật khớp vai 319,000               



35 Nội soi tai mũi họng 104,000               

36 Nội soi tai mũi họng 40,000                 

37 Phục hồi cổ răng bằng Composite có sử dụng Laser 337,000               

38 Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement 337,000               

39 Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương 1,731,000            

40 Rửa bàng quang 198,000               

41 Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy 12,500                 

42

Thay băng ( Vết thương hoặc mỗ chiều dài lớn hơn hoặc bằng 15 

cm ) 57,600                 

43
Thay băng (Vết thương hoặc mỗ chiều dài từ 15 cm đến 30cm )

82,400                 

44
Thay băng ( Vết thương hoặc mỗ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm)

112,000               

45

Thay băng ( Vết thương hoặc mỗ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm 

bị nhiễm trùng ) 134,000               

46
Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn

242,000               

47
Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn

115,000               

48

Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở người 

lớn 410,000               

49 Thay băng, cắt chỉ ( vết thương hoặc mỗ chiều dài dưới 15 cm ) 57,600                 

50 Thay băng, cắt chỉ vết mổ 32,900                 

51 Tháo bột các loại 52,900                 

52 Thông bàng quang 90,100                 

53 Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc, dây máu 06 lần) 556,000               

54 Tiêm bắp thịt 11,400                 

55 Tiêm tĩnh mạch 11,400                 

56 Truyền tỉnh mạch 21,400                 

57 Ôn châm 65,300                 

58 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement 97,000                 



59
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite có sử dụng Laser

247,000               

60 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement 247,000               

61

Điều trị tuỷ răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha 

nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay 565,000               

62

Điều trị tuỷ răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha 

nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay 795,000               

63

Điều trị tuỷ răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha 

nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay 422,000               

64 Điện châm 67,300                 

65 Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp 67,300                 

66 Đặt sonde bàng quang 90,100                 

67 Đặt ống nội khí quản 568,000               

68 Đặt ống nội khí quản 568,000               

69 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang 90,100                 

70 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 706,000               


