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SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI

NGÀY GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ
(đơn vị: VNĐ)
STT

Ngày giường điều trị

Giá dịch vụ

1

Giường loại I

2

Giường loại II

750,000

3

Giường loại III

500,000

4

Giường loại IV

400,000

1,000,000

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI

BẢNG GIÁ DANH MỤC KHÁM BỆNH
(đơn vị: VNĐ)
GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ
STT

GHI CHÚ

DANH MỤC KHÁM BỆNH
GIÁ KHÁM BỆNH

1

2

3
4
5

Cơ sở 1

Cơ sở 2

GIÁ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU

Khám theo yêu cầu (mức 1)

300,000

300,000

Khám theo yêu cầu (mức 2)

200,000

300,000

Khám theo yêu cầu (mức 3)

100,000

200,000

Khám theo yêu cầu (mức 1)

300,000

300,000

Khám theo yêu cầu (mức 2)

200,000

300,000

Khám bệnh

39,000

Khám hội chẩn

150,000

Dịch vụ chăm sóc y tế dưới 4
giờ/ngày
Dịch vụ chăm sóc y tế trên 4
giờ/ngày

150,000
200,000

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM
(đơn vị: VNĐ)
STT
1

2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19
20

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT
Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các
tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động
Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT:
Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác:
TCK) bằng máy tự động
Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố
I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng
máy tự động
Định lượng Ferritin
Định lượng sắt huyết thanh
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm
Máu lắng (bằng phương pháp thủ công)
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
Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC
(Kỹ thuật ống nghiệm)
Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC
(Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động)
Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người
(Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động)
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm)
Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm)
Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật
Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật
Scangel/Gelcard trên máy bán tự động)
Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm)
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
Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu
(Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu
để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương)
Định lượng Acid Uric [Máu]
Định lượng Albumin [Máu]

GIÁ DỊCH VỤ
61,600

40,000

100,000
79,500
40,000
44,800
27,000

55,100
28,000
66,000
72,600
38,000
201,000
201,000
84,000
30,200

24,000

24,000
35,000
21,200

STT

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Đo hoạt độ Amylase [Máu]
Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu]
Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]
Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]
Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu]
Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu]
Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu]
Định lượng Calci toàn phần [Máu]
Định lượng Calci ion hoá [Máu]
Định lượng CA¹² (cancer antigen 125) [Máu]
Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu]
Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu]
Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)
Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu]
Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase)
[Máu]
Định lượng Cortisol (máu)
Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high
sesitivity) [Máu]
Định lượng Creatinin (máu)
Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]
Định lượng Ferritin [Máu]
Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu]
Định lượng Glucose [Máu]
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu]
Định lượng HbA1c [Máu]
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein
Cholesterol) [Máu]
Định lượng Insulin [Máu]
Xét nghiệm Khí máu [Máu]
Định lượng Lactat (Acid Lactic) [Máu]
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein
Cholesterol) [Máu]
Định lượng proBNP (NT-proBNP) [Máu]
Định lượng Pro-calcitonin [Máu]
Định lượng Protein toàn phần [Máu]
Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Speciﬁc
Antigen) [Máu]
Định lượng Sắt [Máu]
Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu]

GIÁ DỊCH VỤ

40,000
90,100
21,200
21,200
30,000
30,000
30,000
25,000
15,900
137,000
148,000
84,800
26,500
50,000
50,000
90,100
53,000
21,200
40,000
79,500
70,000
21,200
25,000
120,000
26,500
79,500
212,000
95,400
26,500
402,000
392,000
21,200
90,100
40,000
70,000

STT
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT
Định lượng Testosterol [Máu]
Định lượng Triglycerid (máu) [Máu]
Định lượng Troponin Ths [Máu]
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone)
Định lượng Urê máu [Máu]
HBsAg test nhanh
HCV Ab test nhanh
HIV Ab test nhanh
Dengue virus NS1Ag/IgM - IgG test nhanh
Nước tiểu 10 thống số (máy)
Đường máu mao mạch
ASLO định lượng
Magnesium (Định lượng Magie)
PSA, free
Rivalta (Phản ứng Rivalta)
CA72-4
CA 19-9
SCC
NSE
CYFRA 21-1
D-dimer

GIÁ DỊCH VỤ
92,200
26,500
74,200
70,000
21,200
51,700
51,700
51,700
126,000
37,100
23,300
44,000
31,800
84,800
20,000
132,000
137,000
201,000
190,000
95,400
246,000

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH
(đơn vị: VNĐ)
STT

1
2
3
4
5

6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 64128 dãy)
Chụp CLVT động mạch chủ-chậu có tiêm thuốc
cản quang
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (từ 64- 128
dãy)
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.)
(Có thuốc)
Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát
mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ
64-128 dãy)
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.)
(Không thuốc)
Chụp CLVT tưới máu não (CT perfusion) (từ
64-128 dãy)
Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ
64-128 dãy)
Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản
quang (từ 64-128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan)
không dùng sonde (từ 64-128 dãy)(không thuốc)
Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 64128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc
cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp CLVT hốc mắt (từ 64-128 dãy) có tiêm
thuốc cản quang

GIÁ DỊCH VỤ

2,570,000
2,320,000

GHI CHÚ

Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang

1,431,000
1,431,000
Chưa bao gồm tiền
2,320,000 thuốc cản quang

Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
2,320,000 thuốc cản quang

1,431,000
Chưa bao gồm tiền
2,320,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
2,266,000
2,320,000
1,781,000
1,781,000
1,781,000

Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang

STT

17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

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 64-128 dãy) (Có thuốc)
Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát
mạch các tạng có tiêm thuốc cản quang(bao
gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 64128 dãy)
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 64-128 dãy)
Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc
cản quang (từ 64-128 dãy)
Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang
(từ 64-128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không
tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 64-128
dãy)
Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan)
không dùng sonde (từ 64-128 dãy)(không thuốc)
Chụp CLVT đại tràng (colo-scan) dùng dịch
hoặc hơi có nội soi ảo không tiêm thuốc cản
quang (từ 64-128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường
quy (từ 64-128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy
[Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc
cản quang tính theo giá của chụp CT 32 dãy]
Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường
mật (từ 64-128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động
học khối u (CT perfusion) (từ 64-128 dãy)
Chụp CLVT đại tràng (colo-scan) dùng dịch
hoặc hơi có nội soi ảo có tiêm thuốc cản quang
(từ 64-128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc
cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)

GIÁ DỊCH VỤ

GHI CHÚ

Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang

Chưa bao gồm tiền
2,320,000 thuốc cản quang

1,431,000
Chưa bao gồm tiền
2,320,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
1,431,000
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
1,431,000

1,431,000
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
2,320,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang

STT

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không
tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản
quang vào ổ khớp (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc
cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên (từ 64128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới (từ 64128 dãy)
Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 64-128
dãy) (Không thuốc)
Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản
quang (từ 64-128 dãy)
Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm
nha khoa (từ 64-128 dãy)
Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ
64-128 dãy)
Chụp CLVT hốc mắt (Không thuốc) (từ 64-128
dãy)
Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 64128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ
64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ
64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản (từ
64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch
vành (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính bụng - tiểu khung thường
quy (từ 64-128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy
(Không thuốc) (từ 64-128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không
tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)

GIÁ DỊCH VỤ

GHI CHÚ

1,431,000
1,781,000
1,781,000
2,420,000
2,420,000

Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang

1,431,000
1,431,000
1,431,000
1,431,000
1,431,000
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
1,431,000
1,431,000
1,431,000
1,431,000
1,431,000
1,431,000

STT

52
53
54
55
56
57
58
59
60

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính tầm soát toàn thân (từ 64128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang)
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 64-128 dãy) (Có thuốc)
Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 64128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ
64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản (từ
64- 128 dãy)
Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 64-128
dãy) (Không thuốc)
Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 64128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 64128 dãy)

61 Chụp CLVT mạch máu não (từ 64-128 dãy)
62
63
64
65
66
67
68
69

Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ
64-128 dãy)
Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang
(từ 64-128 dãy)
Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản
quang (từ 64-128 dãy)
Chụp CLVT hốc mắt (từ 64-128 dãy) có tiêm
thuốc cản quang
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc
cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (từ 64- 128
dãy)
Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 64128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường
quy (từ 64-128 dãy)

GIÁ DỊCH VỤ

GHI CHÚ

1,431,000
3,651,000

1,781,000
1,781,000
1,781,000
1,781,000

Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang

1,431,000
2,320,000
2,320,000
2,320,000
1,781,000
1,781,000
1,781,000
1,781,000
1,781,000
2,320,000
2,595,000
1,781,000

Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang

ST

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy
[Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc
cản quang tính theo giá của chụp CT 32 dãy]
Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường
mật (từ 64-128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động
học khối u (CT perfusion) (từ 64-128 dãy)
Chụp CLVT đại tràng (colo-scan) dùng dịch
hoặc hơi có nội soi ảo có tiêm thuốc cản quang
(từ 64-128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan)
không dùng sonde (từ 64-128 dãy)(không thuốc)
Chụp CLVT động mạch chủ-chậu có tiêm thuốc
cản quang
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc
cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản
quang vào ổ khớp (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc
cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên (từ 64128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới (từ 64128 dãy)
Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 64-128
dãy) (Không thuốc)
Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản
quang (từ 64-128 dãy)
Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm
nha khoa (từ 64-128 dãy)
Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ
64-128 dãy)

GIÁ DỊCH VỤ

GHI CHÚ

Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
2,320,000 thuốc cản quang

1,781,000
1,781,000
2,320,000
1,781,000
1,781,000
1,781,000
1,781,000
1,781,000
1,781,000
2,420,000
2,420,000
1,431,000
1,431,000
1,431,000
1,431,000

Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
thuốc cản quang

STT

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Chụp CLVT hốc mắt (Không thuốc) (từ 64-128
dãy)
Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 64128 dãy) (Có thuốc)
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ
64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ
64- 128 dãy) (có thuốc)
Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản (từ
64- 128 dãy) (Có thuốc)
Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch
vành (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường
quy (từ 64-128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy
(Không thuốc) (từ 64-128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không
tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không
tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính tầm soát toàn thân (từ 64128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang)
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 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy)
Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 64-128
dãy)
Chụp CLVT đại tràng (colo-scan) dùng dịch
hoặc hơi có nội soi ảo không tiêm thuốc cản
quang (từ 64-128 dãy)

GIÁ DỊCH VỤ

GHI CHÚ

1,431,000
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
1,431,000
1,431,000
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
1,431,000
1,431,000
1,431,000
1,431,000
1,431,000
1,431,000
1,431,000
1,431,000
3,651,000
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang

1,431,000

STT

106
107
108
109

110

111

112

113

114

115
116
117

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan)
không dùng sonde (từ 64-128 dãy)(không thuốc)
Chụp CLVT động mạch chủ-chậu có tiêm thuốc
cản quang
Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc
cản quang
Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 64128 dãy)
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.)
(Có thuốc)
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 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát
mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ
64-128 dãy)
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 64-128 dãy)
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.)
(Không thuốc)
Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc
cản quang (từ 64-128 dãy)
Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc
cản quang
Chụp CLVT tưới máu não (CT perfusion) (từ
64-128 dãy)

GIÁ DỊCH VỤ

GHI CHÚ

1,431,000
Chưa bao gồm tiền
2,320,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
2,570,000 thuốc cản quang

Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
2,320,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
2,320,000 thuốc cản quang

1,431,000

1,431,000
Chưa bao gồm tiền
2,320,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
1,781,000 thuốc cản quang
Chưa bao gồm tiền
2,320,000 thuốc cản quang

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ
(đơn vị: VNĐ)
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT
Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản (0.21.5T)
Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ có tiêm chất tương phản
Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác
Chụp cộng hưởng từ tưới máu não (perfusion)
Chụp cộng hưởng từ đáy sọ và xương đá (0.2-1.5T)
Chụp cộng hưởng từ vùng mặt - cổ có tiêm tương phản
(0.2-1.5T)
Chụp cộng hưởng từ lồng ngực (0.2-1.5T)
Chụp cộng hưởng từ thông khí phổi (Heli) (0.2Chụp cộng hưởng từ tuyến vú động học có tiêm tương
phản (0.2-1.5T)
Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương
phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận,
dạ dày-tá tràng...) (0.2-1.5T)
Chụp cộng hưởng từ vùng chậu (gồm: chụp cộng hưởng
từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông,
trực tràng, các khối u vùng chậ.có ti
Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm chất tương phản
(0.2-1.5T)
Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật có tiêm chất tương
phản
Chụp cộng hưởng từ ruột non (enteroclysis)
Chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt có tiêm chất tương
phản

16 Chụp cộng hưởng từ đánh giá bánh nhau (rau)
Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu
mô đặc hiệu mô (0.2-1.5T)
Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm tương phản (0.218
1.5T)
Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm chất tương
19
phản

17

20 Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T)
21 Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản
22 Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-

GIÁ DỊCH VỤ

2,336,000
2,336,000
1,754,000
2,336,000
2,336,000
2,336,000
1,754,000
2,336,000
2,336,000
1,754,000
2,336,000
2,336,000
2,336,000
2,336,000
2,336,000
2,336,000
8,636,000
2,336,000
2,336,000
1,754,000
2,336,000
1,754,000

GHI CHÚ

STT

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm chất
tương phản
24 Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi (0.2-1.5T)
25 Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi có tiêm tương phản
26 Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ-chậu

23

27 Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ-ngực
28 Chụp cộng hưởng từ động mạch vành (1.5T)
29 Chụp cộng hưởng từ tim (1.5T)
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Chụp cộng hưởng từ tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch
các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u)
(1.5T)
Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên
Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên có tiêm thuốc
tương phản
Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới
Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới có tiêm chất
tương phản
Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch (1.5T)
Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch có tiêm tương phản
(1.5T)
Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản
không đặc hiệu
Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản có
đặc hiệu
Chụp cộng hưởng từ dây thần kinh ngoại biên
Chụp cộng hưởng từ tưới máu các tạng (có thuốc 1.5T)
Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T)
Chụp cộng hưởng từ não- mạch não không tiêm chất
tương phản
Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ không tiêm chất tương
phản
Chụp cộng hưởng từ tuyến yên có tiêm chất tương phản
Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác có
tiêm chất tương phản
Chụp cộng hưởng từ phổ não (spect tính
CHT khuyếch tán (ko thuốc)
Chụp cộng hưởng từ vùng mặt - cổ (0.2-1.5T)
Chụp cộng hưởng từ sọ não chức năng (0.2-1.5T)
Chụp cộng hưởng từ lồng ngực có tiêm thuốc cản quang
Chụp cộng hưởng từ tuyến vú (0.2-1.5T)

GIÁ DỊCH VỤ

2,336,000
1,754,000
2,336,000
2,336,000
2,336,000
2,336,000
2,336,000

2,336,000
1,754,000
2,336,000
1,754,000
2,336,000
1,754,000
2,336,000
2,336,000
2,336,000
1,754,000
3,136,000
1,754,000
1,754,000
1,754,000
2,336,000
2,336,000
2,336,000
1,754,000
1,754,000
3,136,000
2,336,000
1,754,000

GHI CHÚ

STT
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT
Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến vú (0.2-1.5T)
CHT tầng bụng (không tiêm thuốc)
Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu môn (không
thuốc)
Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật (0.2-1.5T)

3,136,000
1,754,000
1,754,000
1,754,000

Chụp cộng hưởng từ động học sàn chậu, tống phân
(defecography-MR) (0.2-1.5T)

1,754,000

Chụp cộng hưởng từ nội soi ảo khung đại tràng (virtual
colonoscopy)
Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến tiền liệt (0.2-1.5)
Chụp cộng hưởng từ thai nhi (0.2-1.5T)
Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (0.2-1.5T)
Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực (0.2-1.5T)

2,336,000
3,136,000
1,754,000
1,754,000
1,754,000

62 Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng (0.2-1.5T)
63

GIÁ DỊCH VỤ

Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng có tiêm
thuốc tương phản
Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản

1,754,000

64
65 MRI Thai nhi (Không thuốc)
66 Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (0.2-1.5T)

2,336,000
2,336,000
1,754,000
1,754,000

67 Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng (0.2-1.5T)

1,754,000

GHI CHÚ

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI

BẢNG GIÁ DANH MỤC
THỦ THUẬT VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
(đơn vị: VNĐ)
STT

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

GIÁ DỊCH VỤ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Holter huyết áp
Holter điện tâm đồ
Gây mê khác
Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng
Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng kết hợp sinh thiết
Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ
Siêu âm Doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ
Siêu âm Doppler tim/mạch máu
Siêu âm tim thai qua thành bụng
Siêu âm ổ bụng
Siêu âm 3D/4D tim
Siêu âm tim gắng sức (thảm chạy, thuốc)
Siêu âm tim qua thực quản
Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu (PL)
Siêu âm Doppler màu thai nhi (PL)
Siêu âm Doppler màu tim + cản âm (PL)
Siêu âm Doppler tuyến giáp (PL)
Siêu âm tim gắng sức (PL)
Siêu âm tim thai (PL)
Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản
20
(PL)
SPECT tưới máu cơ tim gắng sức với 99 ᵐTc – MIBI
21
SPECT tưới máu cơ tim không gắng sức với
22 – MIBI

99

SPECT tưới máu cơ tim không gắng sức với
23 – MIBI

99

SPECT tưới máu cơ tim không gắng sức với
24 – MIBI

99

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ᵐTc
ᵐTc
ᵐTc

Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng (Chụp X-quang số
hóa 1 phim)
Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng (Chụp X-quang số
hóa 2 phim)
Chụp Xquang Blondeau (Chụp X-quang số hóa 1
phim)
Chụp Xquang Hirtz (Chụp X-quang số hóa 1 phim)
Chụp Xquang Stenvers (Chụp X-quang số hóa 1
phim)
Chụp Xquang mỏm trâm (Chụp X-quang số hóa 1
phim)
Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng (Chụp Xquang số hóa 2 phim)
Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên (Chụp Xquang số hóa 2 phim)
Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế
(Chụp X-quang số hóa 3 phim)
Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 (Chụp X-quang số
hóa 2 phim)

GHI CHÚ

500,000
500,000
800,000
231,000
410,000
550,000
211,000
211,000
800,000
80,000
800,000
576,000
794,000
250,000
250,000
300,000
200,000
800,000
800,000
1,200,000
1,353,000

Chưa bao gồm hợp chất đánh dấu &
chất phóng xạ

1,353,000

Chưa bao gồm hợp chất đánh dấu &
chất phóng xạ

1,906,000

Chưa bao gồm hợp chất đánh dấu &
chất phóng xạ

1,906,000

Chưa bao gồm hợp chất đánh dấu &
chất phóng xạ

69,000
94,000
69,000
69,000
69,000
69,000
94,000
94,000
119,000
94,000

STT
35

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc
chếch (Chụp X-quang số hóa 2 phim)

36 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng
(Chụp X-quang số hóa 2 phim)
Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên
(Chụp X-quang số hóa 2 phim)
Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng
nghiêng (Chụp X-quang số hóa 2 phim)
Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng
(Chụp X-quang số hóa 2 phim)
Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên
(Chụp X-quang số hóa 3 phim)
Chụp Xquang khung chậu thẳng (Chụp X-quang số
hóa 1 phim)
Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch (Chụp
X-quang số hóa 1 phim)
Chụp Xquang khớp vai thẳng (Chụp X-quang số
hóa 1 phim)
Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch (Chụp
X-quang số hóa 1 phim)
Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (Chụp Xquang số hóa 2 phim)
Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (Chụp
X-quang số hóa 2 phim)
Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc
chếch (Chụp X-quang số hóa 2 phim)

GIÁ DỊCH VỤ
94,000
66,000
94,000
94,000
94,000
94,000
119,000
69,000
69,000
69,000
69,000
94,000
94,000
94,000

49 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)

53,000

50 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)

69,000

51

Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (Chụp
X-quang số hóa 2 phim)

52 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc
53
54
55
56
57
58

Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng
hoặc chếch (Chụp X-quang số hóa 2 phim)
Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên (Chụp Xquang số hóa 1 phim)
Chụp Xquang khớp háng nghiêng (Chụp X-quang
số hóa 1 phim)
Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (Chụp Xquang số hóa 2 phim)
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch
(Chụp X-quang số hóa 2 phim)

59 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng
(Chụp X-quang số hóa 2 phim)
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc
61
chếch (Chụp X-quang số hóa 2 phim)
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng
62
hoặc chếch (Chụp X-quang số hóa 2 phim)
60

94,000
94,000
94,000
69,000
69,000
94,000
66,000
94,000
94,000
94,000
94,000
94,000

GHI CHÚ

STT

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (Chụp Xquang số hóa 2 phim)
Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng (Chụp Xquang số hóa 3 phim)
Chụp Xquang ngực thẳng (Chụp X-quang số hóa 1
phim)
Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên
(Chụp X-quang số hóa 1 phim)
Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng (Chụp Xquang số hóa 2 phim)
Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch (Chụp Xquang số hóa 2 phim)
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc
nghiêng (Chụp X-quang số hóa 1 phim)
Chụp Xquang tại giường (Chụp X-quang số hóa 1
phim)
Chụp Xquang tại phòng mổ (Chụp X-quang số hóa
1 phim)
Chụp Xquang đường dò
Chụp Xquang tử cung vòi trứng (Chụp tử cung-vòi
trứng (bao gồm cả thuốc)
Chụp Xquang tử cung vòi trứng (Chụp tử cung-vòi
trứng bằng số hóa)
Chụp Xquang niệu quản-bể thận ngược dòng (Chụp
niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm
thuốc cản quang)
Chụp Xquang niệu quản-bể thận ngược dòng (Chụp
niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa)

GIÁ DỊCH VỤ

94,000
119,000
69,000
69,000
94,000
94,000
69,000
69,000
69,000
391,000
356,000
396,000
514,000
549,000

77

Chụp Xquang niệu đạo bàng quang ngược dòng

549,000

78

Chụp Xquang bàng quang trên xương mu

191,000

79

Điện tâm đồ

80

Truyền tĩnh mạch

GHI CHÚ

45,900
20,000

81

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng

82

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng

1,113,000

83

Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục
Đặt và thăm dò huyết động

1,354,000

Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực
Chọc dò màng tim
Cắt chỉ
Bơm rửa khoang màng phổi
Đặt nội khí quản
Mở khí quản
Khí dung
Thay canuyn mở khí quản
Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực
âm liên tục
Dẫn lưu màng phổi tối thiểu
Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực
âm liên tục

968,000
234,000
30,000 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại
203,000
1,113,000
704,000
17,600 Chưa bao gồm thuốc khí dung.
241,000

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

640,000

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại
trú; chưa bao gồm thuốc và dịch

4,532,000

183,000
583,000
183,000

#N/A

Bao gồm cả catheter Swan granz,
bộ phận nhận cảm áp lực.

STT

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

96 Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết
97

Lọc máu liên tục (01 lần)

98 Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản

GIÁ DỊCH VỤ

GHI CHÚ

1,443,000
2,173,000

Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn
và dịch lọc.

3,243,000

99 Thở máy (01 ngày điều trị)

533,000

100 Cấp cứu ngừng tuần hoàn

458,000 Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần.

Thận nhân tạo cấp cứu
101
102
103

Lọc máu liên tục (01 lần)
Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm
phân phúc mạc)
Lọc tách huyết tương (01 lần)

104
105 Soi đáy mắt hoặc soi góc tiền phòng
106 Chọc dò tuỷ sống
107 Mở thông dạ dày qua nội soi
108 Rửa dạ dày
109

Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn
của siêu âm

110 Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe
111 Đường máu mao mạch

Quả lọc dây máu dùng 1 lần; đã bao
1,515,000 gồm catheter 2 nòng được tính bình
quân là 0,25 lần cho 1 lần chạy thận.
Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn
2,173,000
và dịch lọc.
938,000
Chưa bao gồm quả lọc tách huyết
1,597,000 tương, bộ dây dẫn và huyết tương
đông lạnh hoặc dung dịch albumin.
49,600
100,000 Chưa bao gồm kim chọc dò.
2,679,000
106,000
658,000
2,058,000 Chưa bao gồm ống thông.
23,300

112 Đặt catheter động mạch quay

533,000

113 Chọc hút khí màng phổi

136,000

114 Đo chức năng hô hấp

142,000

115

Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc gin
̃ phế
quản

63,300

116 Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe

172,000

117 Chọc dò màng tim

234,000

118 Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD)

549,000

119 Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn
120 Hút dịch khớp
121 Tiêm khớp
Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc
(Đối với 6 loại thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh)
Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với thuốc (Đối với 6
123
loại thuốc) hoặc mỹ phẩm
122

124 Giảm mẫn cảm nhanh với thuốc 72 giờ
125 Đo chỉ số ABI (Chỉ số cổ chân hoặc cánh tay)

78,000
109,000
86,400 Chưa bao gồm thuốc tiêm.
370,000
511,000
1,336,000
67,800

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI

BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT TRỌN GÓI
(đơn vị: VNĐ)
STT

LOẠI PHẪU THUẬT

GIÁ DỊCH VỤ (GÓI)

GHI CHÚ

I. PHẪU THUẬT TIM HỞ
Loại A: Đặc biệt
1

Thông liên thất+hở van ĐMC(Có sửa/thay van chủ)
(Có thể kèm theo xoang Valsalva)

57,960,000

2

APSO sửa toàn bộ

68,310,000

3

Thất phải hai đường thoát (VDDI) + thông liên thất
(sửa toàn bộ)

62,100,000

4

APSI (sửa toàn bộ)

68,310,000

5

Chuyển vị đại động mạch (TGV) (sửa toàn bộ)

72,450,000

6

Thân chung động mạch (sửa toàn bộ)

62,100,000

7

Bệnh EBSTEIN (có sửa 3 lá)

62,100,000

8

Phẫu thuật Ross

57,960,000

9

Phẫu thuật Bental

10

Ba van: Hai lá-ĐMC-Ba lá(Thay 02 van+01 sửa)

62,100,000 Giá dịch vụ trọn gói không bao
gồm máu và vật tư thay thế
62,100,000

11

Giả phình thất trái, túi phình thất trái

62,100,000

12

Phẫu thuật phồng động mạch chủ ngực với tim phổi

62,100,000

13

Thay van 2 lá ± 3 lá/có thai

51,750,000

14

Thay van hai lá ± 3 lá/phù phổi cấp

51,750,000

15

Thay lại 1 van

47,610,000

16

Thay lại 2 van

62,100,000

17

Cầu nối mạch vành

68,310,000

18

Thay van + cầu nối vành

68,310,000

19

Mổ lại theo kế hoạch những trường hợp đã phẫu thuật
tim hở trước đó

57,960,000

20

Tạo hình van 2 lá

45,540,000

21

Tạo hình van 2 lá và 3 lá(có vòng van)

47,610,000

22

Thay 1 van

44,510,000

23

Thay 2 van

51,750,000

24

Thay 1 van+tạo hình 3 lá (có vòng van)

46,580,000

STT

LOẠI PHẪU THUẬT

GIÁ DỊCH VỤ (GÓI)

GHI CHÚ

I. PHẪU THUẬT TIM HỞ
Loại B:
25

Thông liên thất

49,680,000

26

Thông liên thất+tạo hình 3 lá

51,750,000

27

Thông liên thất + hẹp phổi

53,820,000

28

Thông liên nhĩ + tạo hình 3 lá

47,610,000

29

Thông liên nhĩ + hở 2 lá (có sửa 2 lá)

51,750,000

30

Thông liên nhĩ + hẹp 2 lá (có sửa 2 lá)

51,750,000

31

Thông liên thất+hở 2 lá(có sửa 2 lá)

55,890,000

32

Thông liên thất + hẹp 2 lá (có sửa 2 lá)

55,890,000

33

Sửa toàn bộ bệnh Fallot

62,100,000

34

Hở 2 lá bẩm sinh, hẹp 2 lá bẩm sinh

51,750,000

35

Ống nhĩ thất bán phần

51,750,000

36

Ống nhĩ thất thể trung gian

57,960,000

37

Tĩnh mạch phổi đổ bất thường toàn bộ

51,750,000

38

Hở 3 lá bẩm sinh

51,750,000

39

Một nhĩ

47,610,000

40

Cửa sổ chủ phế

51,750,000

41

Túi thừa thất trái; nhĩ trái

51,750,000

42

Bệnh lý 2 lá + hở 3 lá (có sửa 3 lá)

51,750,000

43

Hở chủ – Hẹp chủ (sửa van chủ)

51,750,000

44

Phẫu thuật u tim (u nhầy)

47,610,000

Giá dịch vụ trọn gói không bao
gồm máu và vật tư thay thế

Loại C:
45

Thông liên nhĩ

45,540,000

46

Tim 3 buồng nhĩ

51,750,000

47

Hẹp phổi ± thông liên nhĩ/lỗ bầu dục

51,750,000

48

Dò động mạch vành (vào buồng tim)

49,680,000

49

Cầu nối tĩnh mạch chủ-Động mạch phổi hoặc Blalock
có tuần hoàn ngoài cơ thể

49,680,000

50

Phẫu thuật phồng động mạch chủ ngực kín có CEC

62,100,000

51

Dò xoang Valsalva

49,680,000

52
53

Ống động mạch + Hẹp dưới van động mạch chủ bẩm
sinh
Hẹp dưới van ĐMC bẩm sinh,hẹp van ĐMC bẩm sinh

51,750,000
51,750,000

Giá dịch vụ trọn gói không bao
gồm máu và vật tư thay thế

STT

LOẠI PHẪU THUẬT

GIÁ DỊCH VỤ (GÓI)

GHI CHÚ

II. PHẪU THUẬT TIM ÍT XÂM LẤN
54

Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ lên [PHẪU
THUẬT ÍT XÂM LẤN THAY ĐOẠN ĐỘNG MẠCH
CHỦ LÊN]

80,570,000

55

Phẫu thuật tạo hình van hai lá bị hẹp do thấp [PHẪU
THUẬT ÍT XÂM LẤN SỬA VAN HAI LÁ] [DO
THẤP]

67,840,000

56

Phẫu thuật tạo hình van hai lá ở bệnh van hai lá không
do thấp [PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN SỬA VAN
HAI LÁ] [KHÔNG DO THẤP]

67,840,000

57

Phẫu thuật thay van hai lá [PHẪU THUẬT ÍT XÂM
LẤN THAY VAN HAI LÁ]

66,810,000

58

Phẫu thuật thay van hai lá [PHẪU THUẬT ÍT XÂM
LẤN THAY VAN HAI LÁ KÈM KHÂU CHÂN
TIỂU NHĨ TRÁI]

66,810,000

59

Phẫu thuật thay van động mạch chủ [PHẪU THUẬT
ÍT XÂM LẤN THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ]

66,810,000

60

Phẫu thuật tạo hình van động mạch chủ [PHẪU
THUẬT ÍT XÂM LẤN SỬA VAN ĐỘNG MẠCH
CHỦ]

66,810,000

61

Phẫu thuật tạo hình hoặc thay van ba lá đơn thuần
[PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN SỬA VAN BA LÁ
KHÔNG/CÓ ĐẶT VÒNG VAN] (Thay 1 van + tạo
hình 3 lá (có vòng van))

62,480,000

62

Phẫu thuật tạo hình hoặc thay van ba lá kết hợp can
thiệp khác trên tim (thay, tạo hình … các van tim khác)
[PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN THAY VAN HAI LÁ
+ SỬA VAN BA LÁ]

73,340,000

63

Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh thông liên thất [NHI]
[PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN VÁ THÔNG LIÊN
THẤT]

72,300,000

64
65

66

67

68

Phẫu thuật vá thông liên thất [PHẪU THUẬT ÍT XÂM
LẤN VÁ THÔNG LIÊN THẤT]
Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh thông liên nhĩ [NHI]
[PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN ĐÓNG LỖ THÔNG
LIÊN NHĨ + SỬA VAN BA LÁ]
Phẫu thuật đóng thông liên nhĩ [PHẪU THUẬT ÍT
XÂM LẤN ĐÓNG LỖ THÔNG LIÊN NHĨ + SỬA
VAN BA LÁ]
Phẫu thuật điều trị kênh nhĩ thất bán phần [NHI]
[PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN BỆNH THÔNG SÀN
NHĨ THẤT BÁN PHẦN]
Phẫu thuật sửa toàn bộ kênh sàn nhĩ – thất bán phần
[PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN BỆNH THÔNG SÀN
NHĨ THẤT BÁN PHẦN]

Giá dịch vụ trọn gói không bao
gồm máu và vật tư thay thế

72,300,000
70,314,000

70,314,000

74,370,000

74,370,000

STT

LOẠI PHẪU THUẬT

GIÁ DỊCH VỤ (GÓI)

69

Phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ
bán phần [PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN SỬA TĨNH
MẠCH PHỔI LẠC CHỖ BÁN PHẦN]

70,670,000

70

Phẫu thuật tạo hình hoặc thay van ba lá đơn thuần
[PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN SỬA VAN BA LÁ
KHÔNG/CÓ ĐẶT VÒNG VAN] (Hở 3 lá bẩm sinh)

67,650,000

71

Phẫu thuật cắt u nhày nhĩ trái [PHẪU THUẬT ÍT
XÂM LẤN CẮT U NHẦY NHĨ]

70,230,000

72

Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh thông liên nhĩ [NHI]
[PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN VÁ THÔNG LIÊN
NHĨ]

64,460,000

73

Phẫu thuật đóng thông liên nhĩ [PHẪU THUẬT ÍT
XÂM LẤN VÁ THÔNG LIÊN NHĨ]

64,460,000

74

Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh thông liên nhĩ [NHI]
[PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN ĐÓNG LỖ THÔNG
LIÊN NHĨ + SỬA TĨNH MẠCH PHỔI LẠC CHỖ
BÁN PHẦN]

68,244,000

75

Phẫu thuật đóng thông liên nhĩ [PHẪU THUẬT ÍT
XÂM LẤN ĐÓNG LỖ THÔNG LIÊN NHĨ + SỬA
TĨNH MẠCH PHỔI LẠC CHỖ BÁN PHẦN]

68,244,000

76

Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh ba buồng nhĩ [NHI]
[PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN SỬA MÀNG NGĂN
NHĨ TRÁI]

74,080,000

77

Phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh nhĩ 3 buồng [PHẪU
THUẬT ÍT XÂM LẤN SỬA MÀNG NGĂN NHĨ
TRÁI]

74,080,000

78

Phẫu thuật sửa chữa hẹp đường ra thất phải đơn thuần
[NHI] [PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN SỬA HẸP
ĐƯỜNG RA THẤT PHẢI]

70,670,000

79

Phẫu thuật điều trị hẹp đường ra thất phải đơn thuần
(hẹp phễu thất phải, van động mạch phổi …) [PHẪU
THUẬT ÍT XÂM LẤN SỬA HẸP ĐƯỜNG RA
THẤT PHẢI]

70,670,000

GHI CHÚ

Giá dịch vụ trọn gói không bao
gồm máu và vật tư thay thế

III. PHẪU THUẬT TIM KÍN
80

Phẫu thuật động mạch chủ ngực không dùng CEC

12,420,000

81

Cắt ống động mạch

12,550,000

82

Cắt khâu eo động mạch chủ

13,931,000

83

Phẫu thuật Blalock

13,931,000

84

Tách van hai lá tim kín

13,460,000

85

Phẫu thuật tim thăm dò

13,931,000

86

Các loại phẫu thuật tim kín khác, cắt màng ngoài tim

13,931,000

87

U màng tim

12,420,000

88

Phẫu thuật đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn

12,420,000

Giá dịch vụ trọn gói không bao
gồm máu và vật tư thay thế

STT

LOẠI PHẪU THUẬT

GIÁ DỊCH VỤ (GÓI)

GHI CHÚ

IV. PHẪU THUẬT KHÁC
89

Tạo dò động, tĩnh mạch quay

90

Phẫu thuật mạch cảnh

91

Giãn tĩnh mạch chi (varice)

92

Phẫu thuật động mạch chủ bụng dưới động mạch thận

12,420,000

93

Phẫu thuật động mạch chủ trên động mạch thận

14,490,000

94

Phẫu thuật động mạch ngoại vi

95

Phẫu thuật động tĩnh mạch ngoại vi

96

Phẫu thuật động mạch chậu

10,350,000 Giá dịch vụ trọn gói không bao
8,280,000 gồm máu đoạn mạch nhân tạo
và vật tư thay thế
10,350,000

97

Phẫu thuật hẹp động mạch thận điều trị cao huyết

14,490,000

98

Cắt thuỳ phổi

10,350,000

99

U trung thất chèn ép

10,350,000

100

Cắt tuyến ức

10,350,000

101

Cắt u xương sườn

102

Lõm xương ức

103

Rút định xương ức sau tạo hình

2,070,000

104

Bướu giáp thường

6,210,000

105 Ung thư K giáp trạng.

7,227,000
14,042,000
6,210,000

6,404,000
14,490,000

8,280,000

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI

BẢNG GIÁ DANH MỤC CAN THIỆP TIM MẠCH
(đơn vị: VNĐ)
STT

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

1

Đặt máy tạo nhịp

2

Đốt vách liên thất bằng cồn

GIÁ DỊCH VỤ (GÓI)

GHI CHÚ

3,000,000 Chưa bao gồm máy tạo nhịp, máy phá rung.
15,000,000

6

Bít thông liên thất/liên nhĩ bằng
dụng cụ qua da
Bít ống động mạch bằng dụng
cụ qua da
Bít tiểu nhĩ trái bằng dụng cụ
nhằm ngăn ngừa biến cố tắc
mạch ở bệnh nhân rung nhĩ
Đặt ﬁlter lọc máu tĩnh mạch chủ

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can
thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch,
52,000,000 các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn
kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy
40,000,000 huyết khối.

7

Đóng lỗ rò động mạch vành

52,000,000

8

Hút huyết khối trong động
mạch vành

25,000,000

9

Nong động mạch cảnh

10 Nong động mạch ngoại biên

22,000,000 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,
22,000,000 các vòng xoắn kim loại.

11 Nong van động mạch chủ

22,000,000

3
4
5

12 Nong hẹp eo động mạch chủ
13 Nong van động mạch phổi
14

Nong và đặt stent các động
mạch khác

52,000,000
40,000,000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can
thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch,
22,000,000 các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn
kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy
25,000,000
huyết khối.
22,000,000

15 Đặt stent động mạch vành

25,000,000

16 Đặt stent động mạch cảnh

25,000,000

17 Đặt stent động mạch ngoại biên

18 Đặt stent động mạch thận

19 Đặt stent ống động mạch
20

Đặt stent Graft điều trị bệnh lý
động mạch chủ

21 Đặt stent hẹp động mạch chủ

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can
thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật
25,000,000
liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn,
các vòng xoắn kim loại.
Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can
25,000,000 thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch,
các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn
25,000,000 kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy
huyết khối.
25,000,000 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,
25,000,000 các vòng xoắn kim loại.

Ghi chú: Bảng giá BHYT áp dụng theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT của Bộ Y tế hiện hành.

STT

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

22 Đặt stent tĩnh mạch phổi
23 Đặt stent phình động mạch chủ
Nong mạch/đặt stent mạch các
24 loại
25 Nong van hai lá [dưới DSA]
26

Nong hẹp eo động mạch chủ +
đặt stent

27

Nong hẹp nhánh động mạch
phổi

28 Nong hẹp tĩnh mạch phổi
Chụp và nong động mạch chi
(trên, dưới) số hóa xóa nền
Chụp và nút mạch dị dạng
30
mạch chi (trên, dưới) số hóa
Chụp, nong và đặt Stent động
31 mạch chi (trên, dưới) số hóa
xóa nền
29

32

Chụp, nong động mạch vành
bằng bóng

Chụp và can thiệp mạch chủ
ngực số hóa xóa nền
Chụp và can thiệp mạch chủ
34
bụng số hóa xóa nền
Chụp và can thiệp tĩnh mạch
35
chi (trên, dưới) số hóa xóa nền
33

Chụp, nong và đặt Stent điều trị
36 hẹp động mạch nội sọ số hóa
xóa nền

37

Chụp nong động mạch ngoại
biên bằng bóng [dưới DSA]

Chụp động mạch não số hóa
xóa nền (DSA)
Chụp mạch vùng đầu mặt cổ số
39
hóa xóa nền (DSA)
Chụp động mạch phế quản số
40
hóa xóa nền (DSA)
38

GIÁ DỊCH VỤ (GÓI)

GHI CHÚ

25,000,000 Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can
25,000,000 thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch,
các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn
25,000,000 kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy
22,000,000 huyết khối.
Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can
thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật
25,000,000
liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn,
các vòng xoắn kim loại.
Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can
22,000,000 thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch,
các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn
22,000,000 kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy
huyết khối.
25,000,000
Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can
52,000,000 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.
25,000,000
Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can
thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch,
25,000,000 các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn
kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy
huyết khối.
25,000,000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can
thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật
25,000,000
liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn,
các vòng xoắn kim loại.
25,000,000
Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can
thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật
25,000,000 liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn,
các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút
huyết khối.
Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can
thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật
25,000,000
liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn,
các vòng xoắn kim loại.
6,000,000
6,000,000
6,000,000

Ghi chú: Bảng giá BHYT áp dụng theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT của Bộ Y tế hiện hành.

STT

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Chụp các động mạch tủy [dưới
DSA]
Chụp tĩnh mạch số hóa xóa nền
(DSA)
Chụp tĩnh mạch lách - cửa số
hóa xóa nền (DSA)
Chụp tĩnh mạch lách - cửa đo
áp lực số hóa xóa nền (DSA)
Chụp tĩnh mạch chi số hóa xóa
nền (DSA)
Chụp động mạch các loại chọc
kim trực tiếp số hóa xóa nền
(DSA)
Chụp động mạch chủ số hóa
xóa nền (DSA)
Chụp động mạch chậu số hóa
xóa nền (DSA)
Chụp động mạch tạng (gan,
lách, thận, tử cung, sinh
dục..)/mạch mạc treo số hóa
Chụp động mạch chi (trên,
dưới) số hóa xóa nền (DSA)
Chụp động mạch phổi số hóa
xóa nền (DSA)

52 Chụp động mạch vành
53

Thông tim và chụp buồng tim
cản quang

GIÁ DỊCH VỤ (GÓI)

GHI CHÚ

6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000

54 Phá vách liên nhĩ

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can
thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch,
22,000,000 các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn
kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy
huyết khối.

Điều trị rối loạn nhịp tim bằng
55
sóng tần số radio

Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn
20,000,000 nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba
chiều giải phẫu - điện học các buồng tim.

56 Thăm dò điện sinh lý tim

12,000,000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ thăm dò điện sinh
lý tim.

Điều trị rối loạn nhịp sử dụng
mapping 3D bằng năng lượng
57 có tần số radio (RF) (rung nhĩ,
đốt tim nhanh nhĩ, cuồng nhĩ,
nhịp nhanh thất)

Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn
30,000,000 nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba
chiều giải phẫu - điện học các buồng tim.

STT

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

GIÁ DỊCH VỤ (GÓI)

Điều trị suy tĩnh mạch bằng
58 Laser nội mạch

19,800,000

Điều trị suy tĩnh mạch bằng
59 Laser nội mạch

22,800,000

Điều trị suy tĩnh mạch bằng
60 năng lượng sóng tần số radio

22,500,000

Điều trị suy tĩnh mạch bằng
61 năng lượng sóng tần số radio

19,500,000

62

Siêu âm trong lòng mạch
vành (iVUS)

1,970,000

63

Chụp và nút mạch điều trị
phì đại lành tính tuyến tiền liệt

8,996,000

Chụp và can thiệp lấy huyt́
64 khối động mạch não số hóa
xóa nền

9,546,000

GHI CHÚ

