
ĐVT: Đồng

1 Công khám bệnh 11,000

2 Siêu âm 26,000

3 Siêu âm Doppler màu tim /mạch máu 143,000

4 Chụp X-quang số hoá 1 phim 58,000

5 Chụp X-quang số hóa 2 phim 63,000

6 Chụp X-quang số hóa 3 phim 83,000

7 Điện tâm đồ 26,000

8 Điện não đồ 46,000

9 Thông đái 49,000

10 Thụt tháo phân 30,000

11 Mở khí quản 435,000

12 Đặt nội khí quản 319,000

13 Cấp cứu ngừng tuần hoàn 223,000

14 Đo tim thai bằng doppler 33,000

15 Đo tim thai bằng monitoring 67,000

16 Điện châm 38,000

17 Xoa bóp bấm huyệt 21,000

18 Hồng ngoại 17,000

19 Sóng ngắn 20,000

20 Điện xung 19,000

21 Tập vận động toàn thân (30 phút) 16,000

22 Tập vận động đoạn chi (30 phút) 16,000
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23 Siêu âm điều trị 30,000

24 Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp 20,000

25 Cắt chỉ 34,000

26 Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm 46,000

27 Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm 61,000

28
Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 

50 cm
80,000

29 Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng 88,000

30 Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50cm nhiễm trùng 123,000

31 Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng 146,000

32 Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu 34,000

33 Tháo bột khác 29,000

34
Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài 

< l0cm 
119,000

35
Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài 

> l0cm 
154,000

36 Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0cm 161,000

37 Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > l0cm 177,000

38 Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ  chức dưới da 138,000

39 Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu 80,000

40 Cắt phymosis 138,000

41 Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền) 180,000

42 Nắn trật khớp vai (bột liền) 173,000

43
Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối 

(bột liền)
127,000

44 Nắn trật khớp háng (bột liền) 539,000

45 Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền) 423,000

46 Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) 127,000

47 Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) 127,000

48 Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) 127,000

49 Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền) 107,000
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50 Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết 80,000

51 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ 188,000

52 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 404,000

53 Đỡ đẻ ngôi ngược 446,000

54 Chích apxe tuyến vú 92,000

55 Xoắn hoặc  cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung 165,000

56 Phẫu thuật lấy thai lần đầu 1,193,000

57 Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên 1,232,000

58 Đo nhãn áp 12,000

59 Thử kính loạn thị 8,000

60 Soi đáy mắt 16,000

61 Tiêm hậu nhãn cầu một mắt 13,000

62 Tiêm dưới kết mạc một mắt 13,000

63 Thông lệ đạo một mắt 26,000

64 Thông lệ đạo hai mắt 44,000

65 Chích chắp/ lẹo 33,000

66 Lấy dị vật kết mạc nông một mắt 20,000

67 Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) 20,000

68 Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) 169,000

69 Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) 462,000

70 Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) 554,000

71 Trích rạch apxe Amiđan (gây tê) 100,000

72 Trích rạch apxe thành sau họng (gây tê) 100,000

73 Cắt Amiđan (gây tê) 119,000

74 Lấy dị vật tai ngoài đơn giản 57,000

75 Lấy dị vật trong mũi không gây mê 96,000

76 Lấy dị vật trong mũi có gây mê 408,000
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77 Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê 300,000

78 Nạo VA gây mê 373,000

79 Trích rạch apxe Amiđan (gây mê) 438,000

80 Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê) 438,000

81 Cắt Amiđan (gây mê) 508,000

82 Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê 573,000

83 Nhổ răng sữa/chân răng sữa 16,000

84 Nhổ răng số 8 bình thường 80,000

85 Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm 146,000

86 Phẩu thuật nhổ răng đơn giản 95,000

87 Phẩu thuật nhổ răng  khó 114,000

88 Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm 38,000

89 Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm 69,000

90 Khâu vết thương phần mềm nông dài < 5 cm (rhm) 154,000

91 Khâu vết thương phần mềm sâu dài < 5 cm (rhm) 146,000

92 Khâu vết thương phần mềm sâu dài > 5 cm (rhm) 192,000

93
Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên

giấy
26,000

94 Thời gian máu chảy (phương pháp Duke) 8,000

95 Điện giải đồ (Na+, K+, CL +) 29,000

96 Định lượng Ca++ máu 19,000

97
Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein

toàn phần, Ure, Axit Uric, amilaze,…(mỗi chất)
20,000

98
Các xét nghiệm BILIRUBIN toàn phần hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp; Các xét

nghiệm các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT…
19,000

99
Định lượng Tryglyceride hoặc Phopholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholestrol

toàn phần hoặc HDL-cholestrol hoặc LDL - cholestrol 
22,000

100
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp

thủ công
30,000

101 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động 27,000

102 HbA1C 72,000

103 Nước tiểu 10 thông số máy 33,000
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104 Gama GT 17,000

105 RF 52,000

106 ASLO 52,000

107 HbeAg 76,000

108 Anti -HCV( nhanh) 57,000

109 Anti -HIV( nhanh) 57,000

110 Soi tươi tìm ký sinh trùng (đường ruột, ngoài đường ruột) 26,000

111 Soi trực tiếp nhuộm soi (nhuộm Gram, nhuộm xanh Methylen) 43,000
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