
SỞ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI

BỆNH VIỆN NỘI TIẾT

24.0017.1714 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen Vi khuẩn nhuộm soi 68,000

01.0065.0071 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ Bơm rửa khoang màng phổi 216,000

01.0158.0074 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản Cấp cứu ngừng tuần hoàn 479,000

07.0020.0357
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 

1 bên trong ung thư tuyến giáp

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
4,166,000

07.0024.0357
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng 

trong bướu giáp thòng

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
4,166,000

07.0025.0357

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và 

cắt bán phần thùy còn lại trong bướu 

giáp thòng

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
4,166,000

07.0027.0357
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp 

khồng lồ

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
4,166,000

07.0008.0360
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp 

nhân

Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
3,345,000

07.0013.0360
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp 

nhân độc

Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
3,345,000

GIÁ THU DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH

(theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế)
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07.0018.0360
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư 

tuyến giáp

Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
3,345,000

07.0016.0357
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần 

thùy còn lại trong Basedow

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
4,166,000

07.0028.0357
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần 

thùy còn lại trong bướu giáp khổng lồ

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
4,166,000

07.0010.0357
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy 

còn lại trong bướu giáp nhân

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
4,166,000

07.0007.0362
Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong 

bướu giáp nhân

Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
2,772,000

07.0009.0360
Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy 

nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân

Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
3,345,000

07.0011.0357
Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong 

bướu giáp đa nhân

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
4,166,000

07.0006.0357
Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong 

bướu giáp đơn thuần không có nhân

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
4,166,000

12.0011.1190 Cắt các u lành tuyến giáp Phẫu thuật loại II (Ung bướu) 1,784,000

12.0010.1049 Cắt các u lành vùng cổ
Cắt u nhỏ lành tính phần mềm vùng 

hàm mặt (gây mê nội khí quản)
2,627,000

12.0012.1048 Cắt các u nang giáp móng Cắt u nang giáp móng 2,133,000

07.0218.0571
Cắt đoạn xương bàn chân trên người 

bệnh đái tháo đường

Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm 

hoặc sửa mỏm cụt ngón tay, chân hoặc 

cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón)

2,887,000
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07.0015.0357
Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong 

Basedow

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
4,166,000

07.0226.0199

Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các 

nhiễm trùng bàn chân vết loét khu trú ở 

ngón chân trên người bệnh đái tháo 

đường

Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính 246,000

07.0227.0367

Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các 

nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ¼ 

bàn chân trên người bệnh đái tháo đường

Thủ thuật loại II (Nội tiết) 392,000

07.0228.0366

Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các 

nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ½ 

bàn chân trên người bệnh đái tháo đường

Thủ thuật loại I (Nội tiết) 616,000

07.0229.0366

Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các 

nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng lan 

tỏa cả bàn chân trên người bệnh đái tháo 

đường

Thủ thuật loại I (Nội tiết) 616,000

07.0230.0199

Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các 

nhiễm trùng phần mềm trên người bệnh 

đái tháo đường

Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính 246,000

07.0021.0363
Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét 

hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp

Phẫu thuật loại đặc biệt mổ mở tuyến 

nội tiết không dùng dao siêu âm
5,485,000

07.0022.0363
Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét 

hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp

Phẫu thuật loại đặc biệt mổ mở tuyến 

nội tiết không dùng dao siêu âm
5,485,000
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07.0017.0357 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow
Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
4,166,000

07.0012.0357
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp 

đa nhân

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
4,166,000

07.0014.0357
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp 

đa nhân độc

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
4,166,000

07.0029.0363
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp 

khổng lồ

Phẫu thuật loại đặc biệt mổ mở tuyến 

nội tiết không dùng dao siêu âm
5,485,000

07.0026.0363
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp 

thòng

Phẫu thuật loại đặc biệt mổ mở tuyến 

nội tiết không dùng dao siêu âm
5,485,000

07.0019.0357
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư 

tuyến giáp

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
4,166,000

07.0031.0357

Cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến 

cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến 

hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận 

giáp

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
4,166,000

07.0032.0357
Cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ 

phát sau suy thận mãn tính

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
4,166,000

12.0320.1190
Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 

10cm
Phẫu thuật loại II (Ung bướu) 1,784,000

12.0313.1190
Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 

cm
Phẫu thuật loại II (Ung bướu) 1,784,000

12.0322.1191
Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo 

chân, cổ chân)
Phẫu thuật loại III (Ung bướu) 1,206,000

12.0324.0558 Cắt u xương sụn lành tính Phẫu thuật lấy bỏ u xương 3,746,000
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01.0076.0200 Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần)
Thay băng vết thương hoặc mổ chiều 

dài  ≤ 15cm
57,600

07.0231.0505
Chích rạch, dẫn lưu ổ áp xe trên người 

bệnh đái tháo đường
Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu 186,000

24.0060.1627 Chlamydia test nhanh Chlamydia test nhanh 71,600

07.0242.0084 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp Chọc hút dịch điều trị u nang giáp 166,000

07.0243.0085
Chọc hút dịch điều trị u nang giáp có 

hướng dẫn của siêu âm

Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới 

hướng dẫn của siêu âm
221,000

03.2890.0084
Chọc hút dịch và bơm thuốc điều trị 

nang giáp
Chọc hút dịch điều trị u nang giáp 166,000

07.0244.0089 Chọc hút tế bào tuyến giáp Chọc hút tế bào tuyến giáp 110,000

07.0245.0090
Chọc hút u giáp có hướng dẫn của siêu 

âm

Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc 

các tổn thương khác dưới hướng dẫn 

của siêu âm 

152,000

18.0072.0010 Chụp Xquang Blondeau
Chụp X-quang phim  ≤ 24x30 cm (1 tư 

thế)
50,200

18.0125.0012
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị 

thẳng hoặc nghiêng

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư 

thế)
56,200

18.0089.0010 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2
Chụp X-quang phim  ≤ 24x30 cm (1 tư 

thế)
50,200

18.0087.0013 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên
Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0088.0030
Chụp Xquang cột sống cổ động, 

nghiêng 3 tư thế
Chụp X-quang số hóa 3 phim 122,000

18.0086.0013 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng
Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0096.0013
Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng 

nghiêng

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200
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18.0090.0013
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng 

nghiêng hoặc chếch

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0092.0013
Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch 

hai bên

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0095.0012
Chụp Xquang cột sống thắt lưng De 

Sèze

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư 

thế)
56,200

18.0094.0013
Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, 

gập ưỡn

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0093.0013
Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 

thẳng nghiêng

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0091.0013
Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng 

nghiêng

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0123.0012 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn
Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư 

thế)
56,200

18.0074.0010 Chụp Xquang hàm chếch một bên
Chụp X-quang phim  ≤ 24x30 cm (1 tư 

thế)
50,200

18.0073.0010 Chụp Xquang Hirtz
Chụp X-quang phim  ≤ 24x30 cm (1 tư 

thế)
50,200

18.0071.0011 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng
Chụp X-quang phim  ≤ 24x30 cm (2 tư 

thế)
56,200

18.0097.0030
Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng 

chếch hai bên
Chụp X-quang số hóa 3 phim 122,000

18.0112.0013
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng 

hoặc chếch

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0110.0012 Chụp Xquang khớp háng nghiêng
Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư 

thế)
56,200

18.0109.0012 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên
Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư 

thế)
56,200
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18.0105.0012
Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones 

hoặc Coyle)

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư 

thế)
56,200

18.0104.0013
Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, 

nghiêng hoặc chếch

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0080.0010 Chụp Xquang khớp thái dương hàm
Chụp X-quang phim  ≤ 24x30 cm (1 tư 

thế)
50,200

18.0122.0013 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch
Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0101.0012
Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc 

chếch

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư 

thế)
56,200

18.0100.0012 Chụp Xquang khớp vai thẳng
Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư 

thế)
56,200

18.0098.0012 Chụp Xquang khung chậu thẳng
Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư 

thế)
56,200

18.0068.0013 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng
Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0069.0010 Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao
Chụp X-quang phim  ≤ 24x30 cm (1 tư 

thế)
50,200

18.0085.0010 Chụp Xquang mỏm trâm
Chụp X-quang phim  ≤ 24x30 cm (1 tư 

thế)
50,200

18.0120.0012
Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch 

mỗi bên

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư 

thế)
56,200

18.0119.0012 Chụp Xquang ngực thẳng
Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư 

thế)
56,200

18.0067.0013 Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng
Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0124.0016 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng
Chụp thực quản có uống thuốc cản 

quang
101,000
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18.0130.0017 Chụp Xquang thực quản dạ dày
Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản 

quang 
116,000

18.0118.0013 Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng
Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0102.0013
Chụp Xquang xương bả vai thẳng 

nghiêng

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0108.0013
Chụp Xquang xương bàn ngón tay 

thẳng, nghiêng hoặc chếch

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0116.0013
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân 

thẳng, nghiêng hoặc chếch

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0113.0013
Chụp Xquang xương bánh chè và khớp 

đùi bánh chè

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0114.0013
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng 

nghiêng

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0106.0013
Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng 

nghiêng

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0103.0013
Chụp Xquang xương cánh tay thẳng 

nghiêng

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0075.0010
Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng 

hoặc tiếp tuyến

Chụp X-quang phim  ≤ 24x30 cm (1 tư 

thế)
50,200

18.0115.0013
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, 

nghiêng hoặc chếch

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0107.0013
Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, 

nghiêng hoặc chếch

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

18.0099.0012
Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc 

chếch

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư 

thế)
56,200

18.0111.0013 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng
Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200
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MÃ TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIÁ (Đơn vị: đồng )
TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO 

TT 13/2019/TT-BYT

18.0117.0011 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng
Chụp X-quang phim  ≤ 24x30 cm (2 tư 

thế)
56,200

18.0121.0013 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng
Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư 

thế)
69,200

03.0112.0508
Cố định lồng ngực do chấn thương gãy 

xương sườn
Cố định gãy xương sườn 49,900

01.0157.0508
Cố định lồng ngực do chấn thương gãy 

xương sườn
Cố định gãy xương sườn 49,900

07.0003.0354 Dẫn lưu áp xe tuyến giáp Dẫn lưu áp xe tuyến giáp 231,000

01.0089.0206 Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng Thay canuyn mở khí quản 247,000

01.0053.0075 Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu Cắt chỉ 32,900

02.0017.1888 Đặt nội khí quản 2 nòng Đặt nội khí quản 568,000

03.0077.1888 Đặt ống nội khí quản Đặt nội khí quản 568,000

01.0216.0103 Đặt ống thông dạ dày Đặt sonde dạ dày 90,100

02.0244.0103 Đặt ống thông dạ dày Đặt sonde dạ dày 90,100

03.0167.0103 Đặt ống thông dạ dày Đặt sonde dạ dày 90,100

01.0160.0210 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang Thông đái 90,100

02.0247.0211 Đặt ống thông hậu môn Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn 82,100

02.0188.0210 Đặt sonde bàng quang Thông đái 90,100

03.2358.0211 Đặt sonde hậu môn Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn 82,100

23.0172.1580 Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) Điện giải đồ ( Na, K, Cl) niệu 29,000

23.0058.1487 Điện giải đồ (Na, K, Cl) Điện giải đồ (Na, K, CL) 29,000

02.0085.1778 Điện Tim thường Điện tâm đồ 32,800
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MÃ TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIÁ (Đơn vị: đồng )
TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO 

TT 13/2019/TT-BYT

23.0003.1494 Định lượng Acid Uric

Định lượng các chất Albumine; 

Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, 

Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, 

Amylase,…

21,500

23.0018.1457 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) Alpha FP (AFP) 91,600

23.0007.1494 Định lượng Albumin

Định lượng các chất Albumine; 

Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, 

Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, 

Amylase,…

21,500

23.0015.1461
Định lượng Anti - TPO (Anti- thyroid 

Peroxidase antibodies)

Anti - TPO (Anti-  thyroid Peroxidase 

antibodies) định lượng 
204,000

23.0014.1460
Định lượng Anti-Tg (Antibody- 

Thyroglobulin)
Anti - TG 269,000

23.0024.1464
Định lượng bhCG (Beta human 

Chorionic Gonadotropins)
Beta - HCG 86,200

23.0027.1493 Định lượng Bilirubin toàn phần

Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc 

trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm 

hoặc GOT hoặc GPT…

21,500

23.0025.1493 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu]

Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc 

trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm 

hoặc GOT hoặc GPT…

21,500

23.0034.1469
Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 

15- 3)
CA 15 - 3 150,000

23.0033.1470
Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate 

Antigen 19-9)
CA 19-9 139,000

23.0032.1468
Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) 

[Máu]
CA 125 139,000
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MÃ TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIÁ (Đơn vị: đồng )
TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO 

TT 13/2019/TT-BYT

23.0030.1472 Định lượng Calci ion hoá ( ++) Ca++ máu 16,100

23.0029.1473 Định lượng Calci toàn phần Calci 12,900

23.0036.1474 Định lượng Calcitonin [Máu] Calcitonin 134,000

23.0039.1476
Định lượng CEA (Carcino Embryonic 

Antigen)
CEA 86,200

23.0041.1506 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)

Định lượng Tryglyceride hoặc 

Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc 

Cholesterol toàn phần hoặc HDL-

Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol

26,900

23.0045.1481 Định lượng C-Peptid [Máu] C-Peptid 171,000

23.0051.1494 Định lượng Creatinin (máu)

Định lượng các chất Albumine; 

Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, 

Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, 

Amylase,…

21,500

23.0050.1484
Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein 

high sesitivity)
CRP hs 53,800

22.0091.1422 Định lượng EPO (Erythropoietin) Định lượng ERYTHROPOIETIN (EPO) 409,000

23.0061.1513 Định lượng Estradiol Estradiol 80,800

22.0116.1514 Định lượng Ferritin Ferritin 80,800

23.0066.1516
Định lượng free bHCG (Free Beta 

Human Chorionic Gonadotropin)

Free bHCG (Free Beta Human 

Chorionic Gonadotropin)
182,000

23.0065.1517
Định lượng FSH (Follicular Stimulating 

Hormone)
FSH 80,800

23.0069.1561 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) T3/FT3/T4/FT4 (1 loại) 64,600
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MÃ TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIÁ (Đơn vị: đồng )
TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO 

TT 13/2019/TT-BYT

23.0076.1494 Định lượng Globulin

Định lượng các chất Albumine; 

Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, 

Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, 

Amylase,…

21,500

23.0075.1494 Định lượng Glucose

Định lượng các chất Albumine; 

Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, 

Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, 

Amylase,…

21,500

23.0083.1523 Định lượng HbA1c HbA1C 101,000

23.0084.1506
Định lượng HDL-C (High density 

lipoprotein Cholesterol)

Định lượng Tryglyceride hoặc 

Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc 

Cholesterol toàn phần hoặc HDL-

Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol

26,900

22.0161.1292
Định lượng huyết sắc tố (hemoglobin) 

bằng quang kế

Hemoglobin Định lượng (bằng máy 

quang kế)
30,000

23.0098.1529 Định lượng Insulin Insuline 80,800

23.0112.1506
Định lượng LDL - C (Low density 

lipoprotein Cholesterol)

Định lượng Tryglyceride hoặc 

Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc 

Cholesterol toàn phần hoặc HDL-

Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol

26,900

23.0110.1535 Định lượng LH (Luteinizing Hormone) LH 80,800

22.0094.1481 Định lượng Peptid - C C-Peptid 171,000

23.0134.1550 Định lượng Progesteron Progesteron 80,800

23.0131.1552 Định lượng Prolactin Prolactin 75,400
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MÃ TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIÁ (Đơn vị: đồng )
TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO 

TT 13/2019/TT-BYT

23.0133.1494 Định lượng Protein

Định lượng các chất Albumine; 

Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, 

Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, 

Amylase,…

21,500

23.0201.1593 Định lượng Protein [Niệu] Protein niệu hoặc đường niệu định lượng 13,900

23.0139.1553
Định lượng PSA toàn phần (Total 

prostate-Specific Antigen)
PSA 91,600

23.0138.1554
Định lượng PSA tự do (Free prostate-

Specific Antigen)

PSA tự do (Free prostate-Specific 

Antigen)
86,200

23.0142.1557 Định lượng RF (Reumatoid Factor) RF (Rheumatoid Factor) 37,700

23.0143.1503 Định lượng Sắt
Định lượng Sắt huyết thanh hoặc Mg ++ 

huyết thanh
32,300

22.0117.1503 Định lượng sắt huyết thanh
Định lượng Sắt huyết thanh hoặc Mg ++ 

huyết thanh
32,300

23.0147.1561 Định lượng T3 (tri iodothyronine) T3/FT3/T4/FT4 (1 loại) 64,600

23.0148.1561 Định lượng T4 (thyroxine) T3/FT3/T4/FT4 (1 loại) 64,600

23.0151.1563 Định lượng Testosterol Testosteron 93,700

23.0154.1565 Định lượng Tg (Thyroglobulin) [Máu] Thyroglobulin 176,000

23.0156.1566
Định lượng TRAb (TSH Receptor 

Antibodies)
TRAb định lượng 408,000

22.0089.1567 Định lượng Transferin Transferin/độ bão hòa tranferin 64,600

23.0158.1506 Định lượng Triglycerid (máu)

Định lượng Tryglyceride hoặc 

Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc 

Cholesterol toàn phần hoặc HDL-

Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol

26,900
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MÃ TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIÁ (Đơn vị: đồng )
TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO 

TT 13/2019/TT-BYT

23.0162.1570
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating 

hormone)
TSH 59,200

23.0166.1494 Định lượng Urê [Máu]

Định lượng các chất Albumine; 

Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, 

Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, 

Amylase,…

21,500

22.0279.1269
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống 

nghiệm)

Định nhóm máu hệ ABO bằng phương 

pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc 

trên giấy

39,100

22.0280.1269
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật 

phiến đá)

Định nhóm máu hệ ABO bằng phương 

pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc 

trên giấy

39,100

22.0291.1280
Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống 

nghiệm)

Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương 

pháp ống nghiệm, phiến đá
31,100

22.0292.1280
Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật 

phiến đá)

Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương 

pháp ống nghiệm, phiến đá
31,100

22.0281.1281
Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật 

ống nghiệm)
Định nhóm máu khó hệ ABO 207,000

01.0284.1269 Định nhóm máu tại giường

Định nhóm máu hệ ABO bằng phương 

pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc 

trên giấy

39,100

22.0502.1267
Định nhóm máu tại giường bệnh trước 

truyền máu

Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định 

nhóm máu để truyền máu toàn phần: 

khối hồng cầu, khối bạch cầu

23,100

23.0173.1575
Định tính Amphetamin (test nhanh) 

[niệu]
Amphetamin (định tính) 43,100
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MÃ TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIÁ (Đơn vị: đồng )
TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO 

TT 13/2019/TT-BYT

23.0009.1493 Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase)

Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc 

trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm 

hoặc GOT hoặc GPT…

21,500

23.0019.1493 Đo hoạt độ ALT (GPT)

Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc 

trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm 

hoặc GOT hoặc GPT…

21,500

23.0010.1494 Đo hoạt độ Amylase

Định lượng các chất Albumine; 

Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, 

Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, 

Amylase,…

21,500

23.0020.1493 Đo hoạt độ AST (GOT)

Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc 

trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm 

hoặc GOT hoặc GPT…

21,500

23.0042.1482 Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) CPK 26,900

23.0043.1478
Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of 

Creatine kinase)
CK-MB 37,700

23.0077.1518
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 

Transferase)
Gama GT 19,200

21.0102.0070
Đo mật độ xương bằng phương pháp 

DEXA [2 vị trí]
Đo mật độ xương 1 vị trí 82,300

23.0222.1596 Đo tỷ trọng dịch chọc dò Tổng phân tích nước tiểu 27,400

24.0266.1674 Đơn bào đường ruột nhuộm soi Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi 41,700

24.0265.1674 Đơn bào đường ruột soi tươi Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi 41,700

01.0002.1778 Ghi điện tim cấp cứu tại giường Điện tâm đồ 32,800

K19.1907
Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - 

Khoa Ngoại tổng hợp
Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu 282000

K08.1907
Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - 

Khoa Nội tiết
Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu 282000
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MÃ TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIÁ (Đơn vị: đồng )
TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO 

TT 13/2019/TT-BYT

K08.1933
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - 

Khoa Nội tiết

Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng 

độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể
198300

K19.1939
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - 

Khoa Ngoại tổng hợp

Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng 

độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 

3-4 dưới 25% diện tích cơ thể

175600

K19.1945
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - 

Khoa Ngoại tổng hợp

Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng 

độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể
148600

K08.1912
Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa 

Nội tiết
Ngày giường bệnh Nội khoa loại I 171100

K08.1918
Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa 

Nội tiết
Ngày giường bệnh Nội khoa loại II 149100

K08.1924
Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa 

Nội tiết
Ngày giường bệnh Nội khoa loại III 121100

07.0233.0355
Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người 

bệnh đái tháo đường

Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người 

bệnh đái tháo đường
258,000

01.0247.0118 Hạ thân nhiệt chỉ huy Lọc máu liên tục  (01 lần) 2,212,000

24.0130.1645 HBeAg test nhanh HBeAg test nhanh 59,700

24.0117.1646 HBsAg test nhanh HBsAg (nhanh) 53,600

24.0144.1621 HCV Ab test nhanh Anti-HCV (nhanh) 53,600

24.0169.1616 HIV Ab test nhanh Anti-HIV (nhanh) 53,600

11.1900
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành 

Bỏng
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó 200,000

05.1900
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Da 

liễu
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó 200,000
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MÃ TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIÁ (Đơn vị: đồng )
TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO 

TT 13/2019/TT-BYT

04.1900
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành 

Lao1
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó 200,000

14.1900 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Mắt Hội chẩn để xác định ca bệnh khó 200,000

10.1900
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành 

Ngoại
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó 200,000

03.1900 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nhi Hội chẩn để xác định ca bệnh khó 200,000

02.1900 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nội Hội chẩn để xác định ca bệnh khó 200,000

07.1900
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành 

Nội tiết
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó 200,000

13.1900
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành 

Phụ sản
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó 200,000

17.1900
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành 

Phục hồi chức năng
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó 200,000

16.1900
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành 

Răng hàm mặt
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó 200,000

15.1900
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Tai 

mũi họng
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó 200,000

06.1900
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành 

tâm thần
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó 200,000

12.1900
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành 

Ung bướu
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó 200,000

08.1900
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành 

YHCT
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó 200,000

24.0263.1665 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi
Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi trực 

tiếp
38,200
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MÃ TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIÁ (Đơn vị: đồng )
TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO 

TT 13/2019/TT-BYT

02.0150.0114 Hút đờm hầu họng Hút đờm 11,100

03.0076.0114
Hút đờm khí phế quản ở người bệnh sau 

đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy.
Hút đờm 11,100

01.0056.0300

Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn 

mở khí quản bằng ống thông kín (có thở 

máy) (một lần hút)

Thủ thuật loại III (HSCC - CĐ) 317,000

01.0055.0114

Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn 

mở khí quản bằng ống thông một lần ở 

người bệnh có thở máy (một lần hút)

Hút đờm 11,100

01.0054.0114

Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn 

mở khí quản bằng ống thông một lần ở 

người bệnh không thở máy (một lần hút)

Hút đờm 11,100

10.1898 Khám Ngoại Khám bệnh 30500

03.1898 Khám Nhi Khám bệnh 30500

02.1898 Khám Nội Khám bệnh 30500

07.1898 Khám Nội tiết Khám bệnh 30500

09.0123.0898 Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng Khí dung 20,400

03.0089.0898 Khí dung thuốc cấp cứu Khí dung 20,400

01.0086.0898 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) Khí dung 20,400

02.0032.0898 Khí dung thuốc giãn phế quản Khí dung 20,400

01.0087.0898 Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) Khí dung 20,400

03.2120.0899 Làm thuốc tai Làm thuốc thanh quản hoặctai 20,500
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03.1658.0777 Lấy dị vật giác mạc
Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây 

mê)
665,000

03.1706.0782 Lấy dị vật kết mạc Lấy dị vật kết mạc nông một mắt 64,400

22.0143.1303 Máu lắng (bằng máy tự động) Máu lắng (bằng máy tự động) 34,600

22.0142.1304 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) 23,100

03.0078.0120 Mở khí quản Mở khí quản 719,000

01.0074.0120
Mở khí quản qua da một thì cấp cứu 

ngạt thở
Mở khí quản 719,000

01.0072.0120 Mở khí quản qua màng nhẫn giáp Mở khí quản 719,000

01.0073.0120 Mở khí quản thường quy Mở khí quản 719,000

07.0023.0488
Nạo vét hạch cổ trong ung thư tuyến 

giáp đã phẫu thuật
Nạo vét hạch cổ chọn lọc 4,615,000

07.0219.1144
Nạo xương viêm trên người bệnh đái 

tháo đường

Phẫu thuật loại bỏ hoại tử ổ loét vết 

thương mạn tính
2,477,000

24.0049.1714 Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi Vi khuẩn nhuộm soi 68,000

24.0050.1716
Neisseria gonorrhoeae nuôi cấy, định 

danh và kháng thuốc

Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ 

thống tự động
297,000

24.0056.1714 Neisseria meningitidis nhuộm soi Vi khuẩn nhuộm soi 68,000

24.0057.1716
Neisseria meningitidis nuôi cấy, định 

danh và kháng thuốc

Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ 

thống tự động
297,000

21.0119.1801

Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường 

uống (50g Glucose) 2 mẫu cho người 

bệnh thai nghén

Nghiệm pháp dung nạp glucose cho 

người bệnh thai nghén
160,000

21.0120.1801

Nghiệm pháp dung nạp glucose đường 

uống (75g Glucose) 3 mẫu cho người 

bệnh thai nghén

Nghiệm pháp dung nạp glucose cho 

người bệnh thai nghén
160,000
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21.0106.1800

Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường 

uống 2 mẫu có định lượng Insulin kèm 

theo

Nghiệm pháp dung nạp glucose cho 

bệnh nhân thường
130,000

21.0008.1779 Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ Điện tâm đồ gắng sức 201,000

21.0115.1803 Nghiệm pháp nhịn uống Nghiệm pháp nhịn uống 612,000

03.2150.0916 Nhét bấc mũi trước Nhét meche hoặc bấc mũi 116,000

22.0119.1368
Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 

phương pháp thủ công)

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 

(bằng phương pháp thủ công)
36,900

23.0220.1608 Phản ứng Rivalta [dịch] Rivalta 8,500

07.0030.0360
Phẫu thuật cầm máu lại sau mổ tuyến 

giáp

Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
3,345,000

12.0323.0653 Phẫu thuật phì đại tuyến vú nam
Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u 

vú lành tính
2,862,000

01.0218.0159 Rửa dạ dày cấp cứu Rửa dạ dày 119,000

22.0499.0163 Rút máu để điều trị Rút máu để điều trị 236,000

02.0061.0164
Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu 

ổ áp xe

Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu 

ổ áp xe
178,000

24.0093.1703 Salmonella Widal Salmonella Widal 178,000

18.0053.0007 Siêu âm 3D/4D tim
Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D 

REAL TIME)
457,000

18.0003.0001 Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt Siêu âm 43,900

18.0052.0004 Siêu âm Doppler tim, van tim
Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch 

máu
222,000

18.0059.0001 Siêu âm dương vật Siêu âm 43,900

18.0004.0001 Siêu âm hạch vùng cổ Siêu âm 43,900

18.0016.0001
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng 

thận, bàng quang, tiền liệt tuyến)
Siêu âm 43,900
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18.0043.0001
Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ 

tay….)
Siêu âm 43,900

18.0011.0001 Siêu âm màng phổi Siêu âm 43,900

02.0063.0001 Siêu âm màng phổi cấp cứu Siêu âm 43,900

02.0314.0001 Siêu âm ổ bụng Siêu âm 43,900

01.0239.0001 Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu Siêu âm 43,900

18.0044.0001
Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, 

cơ….)
Siêu âm 43,900

18.0020.0001 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) Siêu âm 43,900

18.0036.0001 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối Siêu âm 43,900

18.0034.0001 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu Siêu âm 43,900

18.0035.0001 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa Siêu âm 43,900

18.0012.0001
Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm 

thành ngực)
Siêu âm 43,900

09.0151.0004 Siêu âm tim cấp cứu tại giường
Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch 

máu
222,000

18.0057.0001 Siêu âm tinh hoàn hai bên Siêu âm 43,900

18.0030.0001
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường 

bụng
Siêu âm 43,900

18.0018.0001 Siêu âm tử cung phần phụ Siêu âm 43,900

18.0001.0001 Siêu âm tuyến giáp Siêu âm 43,900

18.0054.0001 Siêu âm tuyến vú hai bên Siêu âm 43,900

24.0094.1623 Streptococcus pyogenes ASO ASLO 41,700

03.2384.0307 Test áp (Patch test) với các loại thuốc

Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với 

thuốc (Đối với 6 loại thuốc) hoặc mỹ 

phẩm

521,000

21



MÃ TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIÁ (Đơn vị: đồng )
TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO 

TT 13/2019/TT-BYT

03.2382.0313 Test lẩy da (Prick test) với các loại thuốc

Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các 

loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc hoặc 

vacxin hoặc huyết thanh)

377,000

03.2383.0314 Test nội bì
Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc 

hoặc vacxin hoặc huyết thanh
475,000

07.0220.1144
Tháo khớp ngón chân trên người bệnh 

đái tháo đường

Phẫu thuật loại bỏ hoại tử ổ loét vết 

thương mạn tính
2,477,000

07.0232.0367
Tháo móng quặp trên người bệnh đái 

tháo đường
Thủ thuật loại II (Nội tiết) 392,000

01.0267.0203
Thay băng cho các vết thương hoại tử 

rộng (một lần)

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều 

dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng
134,000

07.0225.0200
Thay băng trên người bệnh đái tháo 

đường

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều 

dài  ≤ 15cm
57,600

07.0225.0201
Thay băng trên người bệnh đái tháo 

đường

Thay băng vết thương chiều dài trên 

15cm đến 30 cm
82,400

07.0225.0202
Thay băng trên người bệnh đái tháo 

đường

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều 

dài từ trên 30 cm đến 50 cm
112,000

07.0225.0203
Thay băng trên người bệnh đái tháo 

đường

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều 

dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng
134,000

07.0225.0204
Thay băng trên người bệnh đái tháo 

đường

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều 

dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng
179,000

07.0225.0205
Thay băng trên người bệnh đái tháo 

đường

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều 

dài > 50cm nhiễm trùng
240,000

01.0080.0206 Thay canuyn mở khí quản Thay canuyn mở khí quản 247,000

01.0077.1888 Thay ống nội khí quản Đặt nội khí quản 568,000
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22.0160.1345
Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) 

bằng máy ly tâm
Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit) 17,300

01.0164.0210 Thông bàng quang Thông đái 90,100

03.0133.0210 Thông tiểu Thông đái 90,100

01.0222.0211 Thụt giữ Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn 82,100

01.0221.0211 Thụt tháo Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn 82,100

03.0179.0211 Thụt tháo phân Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn 82,100

03.2357.0211 Thụt tháo phân Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn 82,100

03.2389.0212 Tiêm bắp thịt Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch) 11,400

03.2388.0212 Tiêm dưới da Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch) 11,400

03.2390.0212 Tiêm tĩnh mạch Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch) 11,400

03.2387.0212 Tiêm trong da Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch) 11,400

22.0138.1362
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu 

(bằng phương pháp thủ công)

Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu 

bằng phương pháp thủ công
36,900

23.0206.1596
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 

động)
Tổng phân tích nước tiểu 27,400

22.0121.1369
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 

(bằng máy đếm laser)

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 

bằng máy đếm laser
46,200

22.0120.1370
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 

(bằng máy đếm tổng trở)

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 

bằng máy đếm tự động
40,400
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24.0318.1674 Trichomonas vaginalis nhuộm soi Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi 41,700

24.0317.1674 Trichomonas vaginalis soi tươi Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi 41,700

24.0268.1674 Trứng giun soi tập trung Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi 41,700

24.0267.1674 Trứng giun, sán soi tươi Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi 41,700

03.2391.0215 Truyền tĩnh mạch Truyền tĩnh mạch 21,400

02.0068.0277 Vận động trị liệu hô hấp Vật lý trị liệu hô hấp 30,100

01.0085.0277 Vận động trị liệu hô hấp Vật lý trị liệu hô hấp 30,100

24.0016.1712 Vi hệ đường ruột Vi hệ đường ruột 29,700

24.0006.1723 Vi khuẩn kháng thuốc định tính

Vi khuẩn/ vi nấm kháng thuốc định tính 

hoặc vi khuẩn/ vi nấm kháng thuốc trên 

máy tự động

196,000

24.0001.1714 Vi khuẩn nhuộm soi Vi khuẩn nhuộm soi 68,000

24.0003.1715
Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương 

pháp thông thường

Vi khuẩn nuôi cấy định danh phương 

pháp thông thường
238,000

24.0002.1720 Vi khuẩn test nhanh
Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng 

test nhanh
238,000

24.0321.1674 Vi nấm nhuộm soi Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi 41,700

24.0319.1674 Vi nấm soi tươi Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi 41,700

24.0043.1714 Vibrio cholerae nhuộm soi Vi khuẩn nhuộm soi 68,000

24.0042.1714 Vibrio cholerae soi tươi Vi khuẩn nhuộm soi 68,000

01.0285.1349 Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường Thời gian máu đông 12,600

03.0191.1510
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại 

giường
Đường máu mao mạch 15,200

01.0281.1510
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại 

giường (một lần)
Đường máu mao mạch 15,200
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22.0163.1412
Xét nghiệm số lượng và độ tập trung 

tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công)
Xét nghiệm số lượng tiểu cầu (thủ công) 34,600

22.0149.1594
Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng 

phương pháp thủ công)
Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis 43,100

22.0152.1609

Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn 

đoán tế bào học (não tủy, màng tim, 

màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa 

phế quản…) bằng phương pháp thủ công

Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn 

đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, 

màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa 

phế quản…)

56,000

22.0150.1594
Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng 

máy tự động)
Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis 43,100

02.0166.0283
Xoa bóp phòng chống loét trong các 

bệnh thần kinh (một ngày)
Xoa bóp toàn thân 50,700
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