
1 Khám tự nguyện [ĐTTN B, C] 310,000

2 Giường Ngoại khoa [Sau các phẫu thuật loại 2] 230,300

3 Giường Ngoại khoa [sau các phẫu thuật đặc biệt] 306,100

4 Giường Ngoại khoa [Sau các phẫu thuật loại 1] 268,200

5 Ngày giường bệnh nội khoa 215,300

6 Ngày giường hồi sức cấp cứu 335,900

7 Ngày điều trị Hồi sức Tích cực [ICU] 632,200

8 Dịch vụ phòng tự nguyện [Tại khoa ĐTTN BC phòng cấp cứu] 1,000,000

9 Dịch vụ phòng tự nguyện ĐTTN BC 600,000

10 Khối bạch cầu hạt pool 125ml - [BC 125] 339,000

11 Khối bạch cầu hạt pool 250ml [BC 250] 678,000

12
Khối bạch cầu hạt gạn tách thể tích 250ml [BC A] [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi 

phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường]
1,151,000

13 Huyết tương giàu tiểu cầu 100ml từ 250ml máu toàn phần [GTC 100] 209,000

14 Huyết tương giàu tiều cầu 150ml từ 350ml máu toàn phần [GTC 150] 228,000

15 Huyết tương giàu tiều cầu 200ml từ 450ml máu toàn phần [GTC 200] 248,000

16 Khối hồng cầu từ 100ml máu toàn phần [HC 100] 280,000

17 Khối hồng cầu từ 150ml máu toàn phần [HC 150] 402,000

18 Khối hồng cầu từ 200ml máu toàn phần [HC 200] 520,000

19
Khối hồng cầu từ 250ml máu toàn phần [HC 250] [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi 

phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường]
865,000

20
Khối hồng cầu từ 350ml máu toàn phần [HC 350] [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi 

phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường]
975,000

21
Khối hồng cầu từ 450ml máu toàn phần (HC 450) [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi 

phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường]
1,065,000

22 Khối hồng cầu từ 50ml máu toàn phần [HC 50] 162,000

23 Huyết tương đông lạnh 100ml [HT 100] 120,000

24 Huyết tương đông lạnh 150ml [HT 150] 167,000

25 Huyết tương đông lạnh 200ml [HT 200] 220,000

26 Huyết tương đông lạnh 250ml [HT 250] 262,000

27 Huyết tương đông lạnh 50ml [HT 50] 77,000

28 Huyết tương tươi đông lạnh 100ml [HTT 100] 155,000

29 Huyết tương tươi đông lạnh 150ml [HTT 150] 177,000

30 Huyết tương tươi đông lạnh 200ml [HTT 200] 280,000

31 Huyết tương tươi đông lạnh 250ml [HTT 250] 343,000

32 Huyết tương tươi đông lạnh 50ml [HTT 50] 92,000

33 Bộ kít gạn bạch cầu hạt máy Optia 5,773,000

34 Bội kít thu nhận tiểu cầu túi đơn Nigale (TC A5) 1,377,000

35 Bội kít thu nhận tiểu cầu túi đơn Nigale (TC A10) 2,753,000

36 Bộ kít Pool tiểu cầu và lọc bạch cầu 798,000

37
Khối tiểu cầu 8 đv (từ 2000ml máu toàn phần) TCL 250 [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và 

chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường]
1,295,000

38 Máu toàn phần 100 ml [M 100] - [chưa bao gồm dây truyền máu] 290,000

39 Máu toàn phần 150 ml [M 150] - [chưa bao gồm dây truyền máu] 417,000

40 Máu toàn phần 200 ml [M 200] - [chưa bao gồm dây truyền máu] 505,000

41
Máu toàn phần 250 ml [M 250] - [chưa bao gồm dây truyền máu] [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm 

NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường]
868,000
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42
Máu toàn phần 350 ml [M 350] - [chưa bao gồm dây truyền máu] [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm 

NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường]
985,000

43 Máu toàn phần 50 ml [M 50] - [chưa bao gồm dây truyền máu] 157,000

44 Tủa lạnh thể tích 10ml [từ 250ml máu toàn phần] - [T 10] 78,000

45 Tủa lạnh thể tích 100ml [từ 2000ml máu toàn phần] - [T100] 638,000

46 Tủa lạnh thể tích 50ml [từ 1000ml máu toàn phần] - [T 50] 359,000

47 Xét nghiệm Đường-Ham 67,200

48
Xét nghiệm và chẩn đoán hóa mô miễn dịch tủy xương cho một dấu ấn [Marker] trên máy nhuộm 

tự động [Hoá mô miễn dịch tuỷ xương [01 marker]
937,000

49
Phẫu thuật nội soi teo đường mật [ĐB] [không bao gồm catheter, đầu đo huyết áp xâm nhập, 

trocar plas
4,227,000

50 Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ máu ngoại vi 2,550,000

51 Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ tuỷ xương 3,050,000

52 Xác định BACTURATE trong máu 190,000

53 Xác định bất đồng nhóm máu mẹ con [kỹ thuật ống nghiệm] 89,600

54 Đo nhãn áp [Maclakov, Goldmann, Schiotz…] 23,700

55 Telemedicies 1,200,000

56 Phụ thu vận chuyển mẫu máu cuống rốn ngoại tỉnh [cho mỗi 50km tính từ nội thành Hà Nội 2,550,000

57
Lọc và tách huyết tương chọn lọc [01 lần] [Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và 

huyết tương đông lạnh hoặc dung dịch albumin]
1,597,000

58
Phẫu thuật cắt ống động mạch [I] - [Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, 

keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch]
12,550,000

59
Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì [Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu 

máy cắt nối]
2,789,000

60 Phẫu thuật cắt u máu lớn vùng hàm mặt 2,858,000

61 Phẫu thuật cắt u bạch mạch lớn vùng hàm mặt 2,935,000

62 Quang động học [PTD] trong điều trị u não ác tính [Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường] 6,771,000

63 Đặt và thăm dò huyết động 4,532,000

64 Nội soi thực quản, dạ dày tiêm cầm máu 2,191,000

65 Nội soi thực quản, dạ dày lấy dị vật 1,678,000

66 Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa 2,191,000

67 Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết [*] 179,000

68 Nội soi trực tràng có sinh thiết [*] 385,000

69 Nội soi bàng quang sinh thiết [*] 621,000

70
Nội soi đặt bộ Stent thực quản, dạ dày, tá tràng, đại tràng, trực tràng [Đặt stent thực quản qua nội 

soi - Chưa bao gồm stent ]
1,107,000

71 Mở thông dạ dày bằng nội soi 2,679,000

72 Nội soi bàng quang [*] - [Chưa bao gồm sonde JJ] 906,000

73 Phẫu thuật nội soi u tuyến yên 5,220,000

74
Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản bằng đại tràng [Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim 

khâu máy, Stent]
5,727,000

75 Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ, nối ống gan chung-ruột 4,227,000

76
Phẫu thuật nội soi cắt lách [I] - [Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu 

âm, kẹp khóa mạch máu]
4,187,000

77 Phẫu thuật nội soi cắt túi mật [II] 2,958,000

78
Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi, đặt dẫn lưu Kehr [Chưa bao gồm đầu tán 

sỏi và điện cực tán sỏi]
3,630,000

79 Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi 2,950,000

80 Phẫu thuật nội soi teo thực quản 5,611,000

81 Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất [ĐB] 9,589,000
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82 Soi thực quản/ dạ dày gắp giun [*] 1,678,000

83 Soi dạ dày + Tiêm hoặc kẹp cầm máu [*] 2,191,000

84 Soi ruột non + tiêm [hoặc kẹp cầm máu]/ cắt polyp 580,000

85 Đo thị trường trung tâm, tìm ám điểm 28,000

86 Chọc thăm dò màng phổi 131,000

87 Cắt nang giáp móng 2,071,000

88 Cắt nang vùng sàn miệng 2,657,000

89 Đo Javal 34,000

90 Mở khí quản qua da cấp cứu 704,000

91 Phẫu thuật tạo hình ngón I, chuyển gân cơ giạng ngón I, ghép sụn điều trị tách ngón I [II] 2,752,000

92 Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì 4,379,000

93 Phẫu thuật tạo hình khớp háng [Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa] 3,109,000

94 Phẫu thuật chỉnh bàn chân khoèo [chưa bao gồm phương tiện cố định] 2,597,000

95 Phẫu thuật điều trị gãy lồi cầu [chưa bao gồm nẹp vít] 3,609,000

96 Phẫu thuật tạo hình khe hở chéo mặt 3,303,000

97
Phẫu thuật nội soi tạo hình cơ ức đòn chũm 1 bên [I] [không bao gồm catheter, đầu đo huyết áp 

xâm nh
3,429,000

98 Phẫu thuật tạo hình hậu môn nắp (Denis Brown) 1,000,000

99 Phẫu thuật cắt mỏm thừa trực tràng 1,000,000

100 Mở cơ môn vị (điều trị hẹp phì đại môn vị) [Phẫu thuật hẹp phì đại môn vị - mổ mở II] 1,800,000

101 Phẫu thuật nạo xương viêm + đặt hệ thống tưới rửa kháng sinh điều trị Abcess Brodie 2,752,000

102
Phẫu thuật nắn chỉnh + Kết hợp xương điều trị gãy xương đùi [I] [Không bao gồm đinh xương, 

nẹp vít..
3,609,000

103 Phẫu thuật cắt xương cổ xương đùi điều trị Perthes [I] [Không bao gồm đinh xương, nẹp vít..] 3,609,000

104
Phẫu thuật cắt xương chậu tạo hình cổ cối theo Chiari điều trị Perthes [I] [Không bao gồm đinh 

xương
3,609,000

105
Phẫu thuật cắt gân cơ khép, cơ thắt lưng chậu điều trị trật khớp háng [I] [Không bao gồm đinh 

xương,
2,500,000

106
Phẫu thuật tạo hình cơ tứ đầu đùi điều trị trật khớp xương bánh chè [Bẩm sinh: I] [Không bao gồm 

đin
3,429,000

107 Phẫu thuật cắt ổ khớp giả điều trị khớp giả xương chày [I] [Không bao gồm đinh xương, nẹp vít..] 3,609,000

108
Phẫu thuật ghép xương + kết hợp xương điều trị khớp giả xương chày [I] [Không bao gồm đinh 

xương, nẹ
3,609,000

109 Phẫu thuật làm dài gân cơ bán gân, bán mạc, gân cơ nhị đầu điều trị co gấp gối [Do bại não: I] 3,429,000

110 Phẫu thuật cắt cơ khép một bên điều trị khép háng [Do bại não: I] 1,800,000

111 Phẫu thuật tạo hình lại ngón điều trị tách ngón bàn chân 1,800,000

112
Phẫu thuật làm dính khớp [trong hoặc ngoài khớp] điều trị liệt cơ vùng vai [Không bao gồm đinh 

xương
3,508,000

113
Phẫu thuật làm dính khớp cổ chân + kết hợp xương điều trị khuyết xương chày [I] [Không bao 

gồm đinh 
2,039,000

114
Phẫu thuật làm dính khớp cổ chân + kết hợp xương điều trị khuyết xương mác [I] [Không bao gồm 

đinh x
2,039,000

115
Cắt làm dài gân cơ chày sau, gân Achilles + mở BK mé trong BC điều trị BC khoèo [II/ do bại 

não: I]
2,597,000

116
Phẫu thuật đóng cứng khớp gót hộp điều trị bàn chân khoèo [II/ do bại não: I] [Không bao gồm 

đinh xư
3,508,000

117
Phẫu thuật chuyển gân cơ chày trước vào nền xương bàn V điều trị bàn chân khoèo [II/ do bại 

não: I] 
2,767,000
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118
Phẫu thuật tạo hình khớp sên - thuyền, làm dính khớp điều trị bàn chân bẹt [I] [Không bao gồm 

đinh x
3,609,000

119 Trồng niệu quản vào bàng quang 1bên/ 2 bên [1 bên] [Phẫu thuật trồng lại niệu quản một bên] 1,800,000

120 Trồng niệu quản vào bàng quang 1bên/ 2 bên [2 bên] [Phẫu thuật trồng lại niệu quản hai bên] 2,500,000

121 Phẫu thuật U máu 2,896,000

122 Phẫu thuật cắt u bàng quang 5,152,000

123 Lấy sỏi thận bệnh lý, thận móng ngựa, thận đa nang 3,910,000

124 Phẫu thuật làm đối chiếu ngón 1 (thiểu dưỡng ô mô cái) 2,767,000

125 Phẫu thuật tạo hình vùng mặt thiểu sản 1,000,000

126 Phẫu thuật Heller qua nội soi ngực trái 5,727,000

127 Phẫu thuật nội soi cắt thận đơn giản 4,130,000

128
Cắt hạ phân thùy gan(Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn 

mô)
7,757,000

129 Nối ống mật chủ - tá tràng 4,211,000

130
Phẫu thuật điều trị áp xe gan do giun, mở ống mật chủ lấy giun(Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện 

cực tán sỏi)
4,311,000

131 Phẫu thuật cắt màng tim rộng [I] 13,931,000

132
Phẫu thuật tạo hình eo động mạch [Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, 

keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch]
13,931,000

133 Phẫu thuật tim loại Blalock [Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo/ động mạch chủ nhân tạo] 13,931,000

134

Chụp và can thiệp mạch chủ bụng số hóa xóa nền [Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can 

thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các 

vòng xoắn kim loại]

8,946,000

135 Cốt tuỷ viêm khoan xương tưới rửa kháng sinh 2,752,000

136 Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rủ do liệt vận động 2,767,000

137 Phẫu thuật viêm mủ khớp 2,657,000

138 Phẫu thuật nhấc xương lún (không bao gồm catheter, đầu đo huyết áp xâm nhập..) 1,800,000

139
Phẫu thuật nội soi cắt nang mạc treo ruột [Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, 

dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu]
3,525,000

140
Phẫu thuật nội soi hạ tinh hoàn trong ổ bụng 2 bên xuống ống bẹn [I] [không bao gồm catheter, 

đầu đo ..]
2,500,000

141 Phẫu thuật chân lồi - xoay ngoài 3,609,000

142 Phẫu thuật dính khớp quay trụ bẩm sinh 2,657,000

143 Phẫu thuật cắt túi thừa bàng quang 5,152,000

144 Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ 2 bên hai thì 2,500,000

145 Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ 2,254,000

146 Phẫu thuật gấp và khép khớp háng do bại não 1,800,000

147 Phẫu thuật rò bàng quang-âm đạo, bàng quang-tử cung, trực tràng 4,227,000

148 Lấy sỏi niệu quản đơn thuần 3,910,000

149 Phẫu thuật quặm 1 mi  - gây tê 614,000

150 Phẫu thuật quặm 2 mi  - gây tê 809,000

151 Phẫu thuật quặm 3 mi  - gây tê 1,563,000

152 Phẫu thuật quặm 4 mi  - gây tê 1,176,000

153 Nội soi ổ bụng để thăm dò, chẩn đoán [*] 793,000

154 Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn/nang thừng tinh 1 bên/2 bên 1,000,000

155 Phẫu thuật tạo mí [1 mắt] 804,000

156 Phẫu thuật tạo mí [2 mắt] 1,045,000

157 Phẫu thuật sụp mi [1 mắt] 1,265,000
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158 Cắt phần phụ tinh hoàn/mào tinh hoàn xoắn 1,800,000

159 Mở rộng lỗ sáo 1,136,000

160
Dẫn lưu túi mật [Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối]
2,563,000

161 Cắt hẹp bao quy đầu (Phimosis) [Phẫu thuật hẹp bao quy đầu] 1,800,000

162

Phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo cột sống thắt lưng - cùng (Chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít, 

xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa 

đệm nhân tạo, ốc, khóa)

5,140,000

163

Phẫu thuật bắt vít qua cuống cột sống thắt lưng qua da + ghép xương liên thân đốt qua lỗ liên hợp 

sử dụng hệ thống ống nong (Chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít, xương bảo quản, đốt sống nhân 

tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, ốc, khóa)

5,039,000

164
Kỹ thuật chạy máy hỗ trợ tim phổi (ECMO) ở trẻ em - Phẫu thuật đặt hệ thống tim phổi nhân tạo 

[Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO]
5,022,000

165

Phẫu thuật tạo hình van động mạch chủ (Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, 

vòng van và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo,  keo sinh học dùng 

trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương...)

16,542,000

166
Các phẫu thuật cắt gan khác (Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn 

mạch, hàn mô)
7,757,000

167
Phẫu thuật kết hợp xương khớp giả xương cánh tay (Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương 

tiện kết hợp và xương nhân tạo)
4,446,000

168 Phẫu thuật kết hợp xương gãy Pilon (Chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít) 3,609,000

169 Ghép xương có cuống mạch nuôi 4,675,000

170
Phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại cánh tay/cẳng tay bị cắt rời (Chưa 

bao gồm đinh xương, nẹp vít và mạch máu nhân tạo)
5,777,000

171 Cắt thực quản nội soi ngực phải (Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy.) 5,611,000

172 Phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay 3,109,000

173

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân achille đồng loại 1 bó (Chưa bao gồm 

nẹp vít, dao cắt sụn và lưỡi bào, bộ dây bơm nước, tay dao điện, dao cắt sụn, lưỡi bào, gân sinh 

học, gân đồng loại)

4,101,000

174 Phẫu thuật nội soi tuỷ sống 4,847,000

175

Phẫu thuật thay động mạch chủ [Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch 

chủ nhân tạo,van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 

thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng]

18,134,000

176

Phẫu thuật ghép van tim đồng loại [hemograft] [Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy 

máy, vòng van và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo,  keo sinh học 

dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 

siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng]

16,542,000

177 Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng [Chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít.] 4,981,000

178
Phẫu thuật tạo hình tăng dung tích bàng quang [không bao gồm catheter, đầu đo huyết áp xâm 

nhập..]
2,500,000

179
Phẫu thuật cắt màng ngăn trong buồng nhĩ trái [không bao gồm chạy máy, bộ gây mê, đầu đo 

huyết áp xâ
7,000,000

180 Cắt tuyến hung [Phẫu thuật mổ mở cắt tuyến ức - tuyến hung] 1,800,000

181 Phẫu thuật máu tụ ngoài màng cứng tuỷ sống [Chưa bao gồm ghim, vít, ốc] 4,846,000

182 Cắt u kết mạc không vá [*] 750,000

183 Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục 316,000

184 Phẫu thuật u mi không vá da 689,000

185 Phẫu thuật tịt cửa mũi sau trẻ em 1,000,000

186 Rửa cùng đồ [1 mắt] 39,000

187 Soi bóng đồng tử 28,400
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188 Tiêm dưới kết mạc [01 mắt] [Chưa bao gồm thuốc] 44,600

189 Tiêm dưới kết mạc [01 mắt] [Chưa bao gồm thuốc] 44,600

190 Nội soi chọc thông xoang trán/xoang bướm gây tê/gây mê 265,000

191
Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính [Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử 

dụng.]
719,000

192
Điều trị liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn duy trì - Thời gian 

điều trị trung bình 3 tháng)
5,024,000

193
Điều trị liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn ban đầu - thời 

gian điều trị trung bình 15 ngày)
2,341,000

194 Lọc màng bụng cấp cứu liên tục [* liên tục 24 giờ bằng máy - thẩm phân phúc mạc] 938,000

195 Chụp động mạch vành 5,796,000

196 Đặt catheter động mạch [theo dõi huyết áp liên tục] 1,354,000

197 Đặt catheter não thất đo áp lực nội sọ liên tục 1,800,000

198 Nắn trật khớp vai [*] - [bột tự cán] 310,000

199 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [Nắn, bó bột xương cẳng chân - bột liền] 320,000

200 Rửa dạ dày 106,000

201 Thận nhân tạo cấp cứu [Quả lọc, dây máu dùng 01 lần; đã bao gồm catheter 2 nòng] 1,515,000

202 Tiêm cạnh nhãn cầu [Chưa bao gồm thuốc] 44,600

203 Tiêm cạnh nhãn cầu [Chưa bao gồm thuốc] 44,600

204 Kỹ thuật sinh thiết da 121,000

205 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột liền] 225,000

206 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột tự cán] 150,000

207 Chọc hút dịch vành tai 47,900

208 Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh 85,400

209 Chôn chỉ [cấy chỉ] 174,000

210 Xoa bóp bấm huyệt bằng máy 24,300

211
Phẫu thuật điều trị vết thương tim (Chưa bao gồm động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ 

nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch)
13,460,000

212

Phẫu thuật tạo hình van hai lá bị hẹp do thấp (Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy 

máy, vòng van và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo,  keo sinh học 

dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch...)

16,542,000

213 Sinh thiết cơ tim [Chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim.] 1,702,000

214 Nong hẹp thực quản, tâm vị qua nội soi 2,239,000

215 Đo liều sinh học trong điều trị tia tử ngoại 38,000

216 Áo nẹp cột sống thắt lưng cùng LSO [Áo chỉnh hình cột sống thắt lưng] 720,000

217 Điều trị bằng bồn xoáy hoặc bể sục 84,300

218 Chẩn đoán điện thần kinh cơ 53,200

219 Điều trị bằng dòng điện một chiều đều [Điện phân] 44,000

220 Điều trị bằng các dòng điện xung [Điện xung] 40,000

221 Điều trị bằng từ trường [Điện từ trường] 37,000

222 Điều trị bằng điện vi dòng 28,000

223 Điều trị bằng điện trường cao áp [Điện từ trường cao áp] 37,000

224 Điện châm 75,800

225 Giác hơi 31,800

226 Điều trị bằng tia hồng ngoại 41,100

227 Laser châm 78,500

228 Laser nội mạch 51,700

229 Nẹp chỉnh hình trên gối không khớp 720,000

230 Nẹp cổ bàn tay WHO 200,000
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231 Sửa lỗi phát âm 98,800

232 Tập do liệt thần kinh trung ương 38,000

233 Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi 9,800

234 Tập với xe đạp tập 9,800

235 Tập với hệ thống ròng rọc 9,800

236 Thủy trị liệu cho người bệnh sau bỏng 84,300

237 Vật lý trị liệu hô hấp 29,000

238 Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp 50,500

239 Xoa bóp cục bộ bằng tay 59,500

240 Dây truyền máu bạch cầu 302,000

241 Túi máu 22,000

242 Dây truyền máu 23,100

243 Phin lọc bạch cầu cho tiểu cầu 934,500

244 P.D.S II 5/0 Ethincon - 24 sợi/hộp [1 sợi] 65,000

245 Nhuộm ba màu theo phương pháp Nhuộm 3 màu của Masson (i929) [Nhuộm Trichrome] 353,000

246 Nhuộm xanh Phổ Perl phát hiện ion sắt [Nhuộm sắt] 374,000

247 Phương pháp nhuộm PAS D cho 1 trường hợp 402,000

248 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn 407,000

249 Nhuộm PAS Periodic Acid Schiff 360,000

250 Nhuộm miễn dịch huỳnh quang trực tiếp phát hiện kháng nguyên 407,000

251 Xét nghiệm hoà hợp [Cross-Match] trong ghép cơ quan 2,174,000

252 Influenza virus A, B Real-time PCR [*] [Cúm A/ Cúm B/Cúm A và B] 1,550,000

253 Real time PCR chẩn đoán HCV 720,000

254 Xét nghiệm định lượng cấp NH3 trong máu 238,000

255 Test dung nạp Glucagon 37,400

256
Anti phospholipid IgG và IgM [sàng lọc các kháng thể kháng phospholipid lớp IgG và IgM bằng 

kỹ thuật ELISA
571,000

257 Định lượng kháng thể kháng CCP 582,000

258 Định lượng Catecholamin (niệu) [HPLC] 413,000

259 Định lượng kháng thể kháng ty lạp thể (AMA-M2) 475,000

260 Định lượng kháng thể kháng C1q 427,000

261 Định lượng kháng thể kháng Scl-70 365,000

262 Định lượng kháng thể kháng Sm 393,000

263 Định lượng kháng thể kháng SS-A(Ro) 426,000

264 Định lượng AMA-M2 475,000

265 Đơn bào đường ruột soi tươi 40,200

266 Vi nấm soi tươi 40,200

267 Clostridium difficile miễn dịch tự động 800,000

268 Echinococcus [Sán dây chó] Ab miễn dịch bán tự động 290,000

269 Entamoeba histolitica [Amib] Ab miễn dịch bán tự động 290,000

270 Vi khuẩn test nhanh [Rickettsia] 230,000

271 Strongyloides stercoralis [Giun lươn] Ab miễn dịch bán tự động 290,000

272 Toxocara [Giun đũa chó, mèo] Ab miễn dịch bán tự động 290,000

273 Salmonella Widal [Phản ứng Widal] 172,000

274 Xét nghiệm kháng thể kháng lao (phương pháp thấm miễn dịch) 290,000

275
Mycobacterium tuberculosis nuôi cấy môi trường lỏng [Cấy vi khuẩn lao nhanh bằng môi trường 

MODS]
270,000

276 Hb A1 350,000

277 Hb A2 350,000

278 Hb F 350,000

279 Hb E 350,000
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280 Hb H 350,000

281 Hb Khác 350,000

282 Phát hiện kháng đông đường chung 85,900

283 Định lượng yếu tố XIII [Tên khác: Định lượng yếu tố ổn định sợi huyết] 1,040,000

284 Định lượng ức chế yếu tố VIIIc 145,000

285 Định lượng ức chế yếu tố IX 255,000

286 Đo độ đàn hồi cục máu [ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry] nội sinh [ROTEM-INTEM] 404,000

287 Đo độ đàn hồi cục máu [ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry] ngoại sinh [ROTEM-EXTEM] 404,000

288
Đo độ đàn hồi cục máu [ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry] ức chế tiểu cầu [ROTEM-

FIBTEM]
530,000

289
Đo độ đàn hồi cục máu [ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry]  ức chế tiểu cầu [ROTEM-

FIBTEM]/ ức chế tiêu sợi huyết [ROTEM-APTEM]/ trung hòa heparin [ROTEM-HEPTEM]
530,000

290
Đo độ đàn hồi cục máu [ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry] trung hòa heparin [ROTEM-

HEPTEM]
530,000

291 Kháng thể kháng yếu tố VIII 224,000

292 Proconvertin [Yếu tố VII] 310,000

293 Yếu tố chống hemophilia A [Yếu tố VIII - C] 280,000

294 PT [Prothrombin Time - Thời gian prothrombin][giây] 61,600

295 PT [Prothrombin Time - Thời gian prothrombin][%] 61,600

296 PT [Prothrombin Time - Thời gian prothrombin][inr] 61,600

297 Chi phí vận chuyển máu 17,000
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