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BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI
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 NGÀY GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ

(đơn vị: VNĐ)

STT Ngày giường điều trị  Giá dịch vụ 

1 Giường loại I                     1,000,000 

2 Giường loại II                        750,000 

3 Giường loại III                        500,000 

4 Giường loại IV                        400,000 





GIÁ KHÁM BỆNH 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 38,700

3 Khám hội chẩn 150,000

4 Dịch vụ chăm sóc y tế  dưới 4 
giờ/ngày 150,000

5 Dịch vụ chăm sóc y tế  trên  4 
giờ/ngày 200,000

(đơn vị: VNĐ)
GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ

Cơ sở 1

Cơ sở 22

1

DANH MỤC KHÁM BỆNHGHI CHÚSTT

BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI
        SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BẢNG GIÁ DANH MỤC KHÁM BỆNH





BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM

(đơn vị: VNĐ)
STT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIÁ DỊCH VỤ

1 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các 
tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động 61,600

2
Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: 
Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: 
TCK) bằng máy tự động

40,000

3
Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố 
I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng 
máy tự động

100,000

4 Định lượng Ferritin 79,500
5 Định lượng sắt huyết thanh 40,000
6 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm 44,800
7 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) 27,000

8
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

55,100

9 Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC 
(Kỹ thuật ống nghiệm) 28,000

10
Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC 
(Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) 66,000

11 Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người 
(Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) 72,600

12 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) 38,000
13 Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) 201,000
14 Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật 201,000

15
Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật 
Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) 84,000

16 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) 30,200

17
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 

24,000

18
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)

24,000

19 Định lượng Acid Uric [Máu] 35,000
20 Định lượng Albumin [Máu] 21,200



STT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIÁ DỊCH VỤ

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]

Đo hoạt độ Amylase [Máu]

31 Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu] 148,000
32 Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] 84,800
33 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) 26,500
34 Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] 50,000

35 Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) 
[Máu] 50,000

36 Định lượng Cortisol (máu) 90,100

37
Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high 
sesitivity) [Máu] 53,000

38 Định lượng Creatinin (máu) 21,200
39 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] 40,000
40 Định lượng Ferritin [Máu] 79,500
41 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] 70,000
42 Định lượng Glucose [Máu] 21,200
43 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] 25,000
44 Định lượng HbA1c [Máu] 120,000

45 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 
Cholesterol) [Máu] 26,500

46 Định lượng Insulin [Máu] 79,500
47 Xét nghiệm Khí máu [Máu] 212,000
48 Định lượng Lactat (Acid Lactic) [Máu] 95,400

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

26,500

50 Định lượng proBNP (NT-proBNP) [Máu] 402,000
51 Định lượng Pro-calcitonin [Máu] 392,000
52 Định lượng Protein toàn phần [Máu] 21,200

53 Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific 
Antigen) [Máu] 90,100

54 Định lượng Sắt [Máu] 40,000
55 Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] 70,000

22 90,100
23 21,200
24 21,200
25 30,000
26 30,000
27 30,000
28 25,000
29 15,900
30 137,000

21 40,000



STT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIÁ DỊCH VỤ

71 CA72-4 132,000
72 CA 19-9 137,000
73 SCC 201,000
74 NSE 190,000
75 CYFRA 21-1 95,400
76 D-dimer 246,000

56 Định lượng Testosterol [Máu] 92,200
57 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 26,500
58 Định lượng Troponin Ths [Máu] 74,200
59 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) 70,000
60 Định lượng Urê máu [Máu] 21,200
61 HBsAg test nhanh 51,700
62 HCV Ab test nhanh 51,700
63 HIV Ab test nhanh 51,700
64 Dengue virus NS1Ag/IgM - IgG test nhanh 126,000
65 Nước tiểu 10 thống số (máy) 37,100
66 Đường máu mao mạch 23,300
67 ASLO định lượng 44,000
68 Magnesium (Định lượng Magie) 31,800
69 PSA, free 84,800
70 Rivalta (Phản ứng Rivalta) 20,000





BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH

(đơn vị: VNĐ)

1
Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 64- 
 128 dãy)

2,570,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

2
Chụp CLVT động mạch chủ-chậu có tiêm thuốc 
cản quang

2,320,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

3
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm  
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,431,000

     

4
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm  
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,431,000

     

5
Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (từ 64- 128 
dãy)

2,320,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

6

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)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

7
Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát 
mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 
64-128 dãy)

2,320,000
     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

8

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)

1,431,000     

9
Chụp CLVT tưới máu não (CT perfusion) (từ 
64-128 dãy)

2,320,000

     
 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

10
Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 
64-128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

11
Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản  
quang (từ 64-128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

12
Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) 
không dùng sonde (từ 64-128 dãy)(không thuốc)

2,266,000

     

13
Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 64- 
 128 dãy)

2,320,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

14
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc  
cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

15
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm  
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

16
Chụp CLVT hốc mắt (từ 64-128 dãy) có tiêm 
thuốc cản quang

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

GHI CHÚ GIÁ DỊCH VỤ STT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT



GHI CHÚ GIÁ DỊCH VỤ STT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

17
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)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

18

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 64-
128 dãy)

2,320,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

19
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) 

1,431,000

     
20 Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc  

cản quang (từ 64-128 dãy)
2,320,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

21
Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang 
(từ 64-128 dãy)

1,781,000
     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

22 Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không  
tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,431,000     

23 Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 64-128 
dãy)

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

24 Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) 
không dùng sonde (từ 64-128 dãy)(không thuốc)

1,431,000
     

25
Chụp CLVT đại tràng (colo-scan) dùng  dịch 
hoặc hơi có nội soi ảo không tiêm thuốc cản 
quang (từ 64-128 dãy)

1,431,000

     

26 Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường 
quy (từ 64-128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

27
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]

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

28 Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường  
mật (từ 64-128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

29 Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động  
học khối u (CT perfusion) (từ 64-128 dãy)

2,320,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

30
Chụp CLVT đại tràng (colo-scan) dùng  dịch 
hoặc hơi có nội soi ảo có tiêm thuốc cản quang 
(từ 64-128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

31
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc  
cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

32
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm  
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 



GHI CHÚ GIÁ DỊCH VỤ STT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

33 Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không 
tiêm  thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,431,000

     

34 Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản  
quang vào ổ khớp (từ 64- 128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

35 Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc  
cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

36 Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên (từ 64- 
128 dãy)

2,420,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

37 Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới (từ 64- 
128 dãy)

2,420,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

38 Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 64-128 
dãy) (Không thuốc)

1,431,000

     
39 Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản  

quang (từ 64-128 dãy)
1,431,000

     

40 Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm  
nha khoa (từ 64-128 dãy)

1,431,000     

41 Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ  
64-128 dãy)

1,431,000
     

42 Chụp CLVT hốc mắt (Không thuốc) (từ 64-128 
dãy)

1,431,000

     

43 Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 64- 
128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

44 Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 
64- 128 dãy) 

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

45 Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 
64- 128 dãy) 

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

46 Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản  (từ 
64- 128 dãy) 

1,431,000

     

47
Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch  
vành (từ 64- 128 dãy)

1,431,000

     

48 Chụp cắt lớp vi tính bụng -  tiểu khung thường 
quy (từ 64-128 dãy)

1,431,000

     

49 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy 
(Không thuốc)  (từ 64-128 dãy)

1,431,000

     

50 Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm  
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,431,000

     

51
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không  
tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,431,000

     



GHI CHÚ GIÁ DỊCH VỤ STT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

52 Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm  
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,431,000

     

53 Chụp cắt lớp vi tính tầm soát toàn thân (từ 64- 
128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang)

3,651,000

     

54
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)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

55 Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 64- 
128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

56 Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 
64- 128 dãy)

1,781,000
     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

57 Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản  (từ 
64- 128 dãy) 1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

58 Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 64-128 
dãy) (Không thuốc)

1,431,000     

59 Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 64- 
 128 dãy)

2,320,000
     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

60 Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 64- 
 128 dãy)

2,320,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

61 Chụp CLVT mạch máu não (từ 64-128 dãy) 2,320,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

62 Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 
64-128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

63 Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang 
(từ 64-128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

64 Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản  
quang (từ 64-128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

65 Chụp CLVT hốc mắt (từ 64-128 dãy) có tiêm 
thuốc cản quang

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

66 Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc  
cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

67 Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (từ 64- 128 
dãy)

2,320,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

68 Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 64- 
 128 dãy)

2,595,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

69 Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường 
quy (từ 64-128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 
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70
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]

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

71 Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường  
mật (từ 64-128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

72 Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động  
học khối u (CT perfusion) (từ 64-128 dãy)

2,320,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

73
Chụp CLVT đại tràng (colo-scan) dùng  dịch 
hoặc hơi có nội soi ảo có tiêm thuốc cản quang 
(từ 64-128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

74 Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) 
không dùng sonde (từ 64-128 dãy)(không thuốc)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

75 Chụp CLVT động mạch chủ-chậu có tiêm thuốc 
cản quang 2,320,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

76 Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc  
cản quang (từ 64- 128 dãy)

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

77 Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm  
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) 1,781,000

      Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

78 Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm  
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

79 Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm  
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

80 Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản  
quang vào ổ khớp (từ 64- 128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

81 Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc  
cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

82 Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên (từ 64- 
128 dãy)

2,420,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

83 Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới (từ 64- 
128 dãy)

2,420,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

84 Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 64-128 
dãy) (Không thuốc)

1,431,000

     

85 Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản  
quang (từ 64-128 dãy)

1,431,000

     

86 Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm  
nha khoa (từ 64-128 dãy)

1,431,000

     

87 Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ  
64-128 dãy)

1,431,000
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88 Chụp CLVT hốc mắt (Không thuốc) (từ 64-128 
dãy)

1,431,000

     

89 Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 64- 
128 dãy) (Có thuốc)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

90 Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm  
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,431,000

     

91 Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 
64- 128 dãy)

1,431,000

     

92 Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 
64- 128 dãy) (có thuốc)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

93 Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản  (từ 
64- 128 dãy) (Có thuốc)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

94 Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch  
vành (từ 64- 128 dãy)

1,431,000
     

95 Ch ụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường 
quy (từ 64-128 dãy)

1,431,000     

96 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy 
(Không thuốc)  (từ 64-128 dãy)

1,431,000
     

97 Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm  
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,431,000

     

98 Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm  
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,431,000

     

99 Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không  
tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,431,000

     

100 Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không  
tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,431,000

     

101 Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm  
thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)

1,431,000

     

102 Chụp cắt lớp vi tính tầm soát toàn thân (từ 64- 
128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang)

3,651,000

     

103
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)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

104 Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 64-128 
dãy)

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

105
Chụp CLVT đại tràng (colo-scan) dùng  dịch 
hoặc hơi có nội soi ảo không tiêm thuốc cản 
quang (từ 64-128 dãy)

1,431,000
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106
Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) 
không dùng sonde (từ 64-128 dãy)(không thuốc)

1,431,000

     

107
Chụp CLVT động mạch chủ-chậu có tiêm thuốc 
cản quang

2,320,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

108
Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc 
cản quang

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

109
Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 64- 
 128 dãy)

2,570,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

110

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)

1,781,000
     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

111
Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường 
quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy,lách, 

 dày-tá tràng.v.v.) (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy)
2,320,000

      Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

112
Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát 
mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 
64-128 dãy)

2,320,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

113
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) 

1,431,000

     

114

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)

1,431,000

     

115
Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc  
cản quang (từ 64-128 dãy)

2,320,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

116
Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc 
cản quang

1,781,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

117
Chụp CLVT tưới máu não (CT perfusion) (từ 
64-128 dãy)

2,320,000

     

 Chưa bao gồm tiền 
thuốc cản quang 

dạ  





BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ

BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI
        SỞ Y TẾ HÀ NỘI

(đơn vị: VNĐ)

STT
MÃ 

TƯƠNG 
ĐƯƠNG

DỊCH VỤ KỸ THUẬT  Giá dịch vụ GHI CHÚ

1 18.0296.0066 Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T)        1,311,000 

2 18.0297.0065
Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm 
chất tương phản (0.2-1.5T)

       2,214,000 

3 18.0298.0066
Chụp cộng hưởng từ não- mạch não 
không tiêm chất tương phản

1,311,000       

4 18.0300.0066
Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ không 
tiêm chất tương phản

1,311,000       

5 18.0301.0065
Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ có 
tiêm chất tương phản

2,214,000       

6 18.0302.0065
Chụp cộng hưởng từ tuyến yên có tiêm 
chất tương phản

2,214,000       

7 18.0303.0066
Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần 
kinh thị giác

1,311,000       

8 18.0304.0065
Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần 
kinh thị giác có tiêm chất tương phản

2,214,000       

9 18.0305.0065
Chụp cộng hưởng từ tưới máu não 
(perfusion)

2,214,000       

10 18.0306.0068
Chụp cộng hưởng từ phổ não (spect 
tính rography) (0.2-1.5T)

3,165,000       

11 18.0308.0066
Chụp cộng hưởng từ khuếch tán (DWI - 
 Diffusion-weighted Imaging) (0.2-1.5T) 1,311,000       

12 18.0309.0065
Chụp cộng hưởng từ đáy sọ và xương 
đá (0.2-1.5T)

       2,214,000 

13 18.0310.0066
Chụp cộng hưởng từ vùng mặt - cổ 
(0.2-1.5T)

1,311,000       

14 18.0311.0065
Chụp cộng hưởng từ vùng mặt - cổ có 
tiêm tương phản (0.2-1.5T)

2,214,000       

15 18.0312.0068
Chụp cộng hưởng từ sọ não chức năng 
(0.2-1.5T)

       3,165,000 

16 18.0313.0066
Chụp cộng hưởng từ lồng ngực (0.2-
1.5T)

       1,311,000 

17 18.0314.0065
Chụp cộng hưởng từ lồng ngực có tiêm 
thuốc cản quang

2,214,000       



18 18.0315.0065 Chụp cộng hưởng từ thông khí phổi 
(Heli) (0.2-

2,214,000       

19 18.0316.0066 Chụp cộng hưởng từ tuyến vú (0.2-
1.5T)

       1,311,000 

20 18.0317.0065 Chụp cộng hưởng từ tuyến vú động 
học có tiêm tương phản (0.2-1.5T)

       2,214,000 

21 18.0318.0068 Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến vú (0.2-
1.5T)

3,165,000       

22 18.0319.0066

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)

       1,311,000 

23 18.0321.0065

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

2,214,000       

24 18.0322.0065 Chụp cộng hưởng từ  vùng chậu dò hậu 
môn (0.2-1.5T)

2,214,000       

25 18.0323.0065 Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm 
chất tương phản (0.2-1.5T)

2,214,000       

26 18.0324.0066 Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật 
(0.2-1.5T)

       1,311,000 

27 18.0325.0065 Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật có 
tiêm chất tương phản

2,214,000       

28 18.0326.0066
Chụp cộng hưởng từ động học sàn 
chậu, tống phân (defecography-MR) 
(0.2-1.5T)

       1,311,000 

29 18.0327.0065 Chụp cộng hưởng từ ruột non 
(enteroclysis)

2,214,000       

30 18.0328.0065 Chụp cộng hưởng từ nội soi ảo khung 
đại tràng (virtual colonoscopy)

2,214,000       

31 18.0329.0065 Chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt có 
tiêm chất tương phản

2,214,000       

32 18.0330.0068 Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến tiền liệt 
(0.2-1.5T)

3,165,000       

33 18.0331.0065 Chụp cộng hưởng từ đánh giá bánh 
nhau (rau)

2,214,000       

34 18.0332.0066 Chụp cộng hưởng từ thai nhi (0.2-1.5T)        1,311,000 



35 18.0333.0067

Chụp cộng hưởng từ gan với chất 
tương phản đặc hiệu mô (0.2-1.5T) 
[chụp cộng hưởng từ gan bằng chất 
tương phản thông thường nhưng không 
xác định được bản chất mô bệnh học]

8,665,000       

36 18.0334.0066 Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (0.2-
1.5T)

       1,311,000 

37 18.0335.0065 Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có 
tiêm tương phản (0.2-1.5T)

       2,214,000 

38 18.0336.0066 Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực 
(0.2-1.5T)

       1,311,000 

39 18.0337.0065 Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có 
tiêm chất tương phản

2,214,000       

40 18.0338.0066 Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng 
- cùng (0.2-1.5T)

       1,311,000 

41 18.0339.0065 Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng 
- cùng có tiêm thuốc tương phản

2,214,000       

42 18.0340.0066 Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T)        1,311,000 

43 18.0341.0065 Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm 
tương phản

2,214,000       

44 18.0342.0065 Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm 
tương phản

2,214,000       

45 18.0343.0066 Chụp cộng hưởng từ xương và tủy 
xương (0.2-

1,311,000       

46 18.0344.0065 Chụp cộng hưởng từ xương và tủy 
xương có tiêm chất tương phản

2,214,000       

47 18.0345.0066 Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi 
(0.2-1.5T)

       1,311,000 

48 18.0346.0065 Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi có 
tiêm tương phản

2,214,000       

49 18.0347.0065 Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ-
chậu

2,214,000       

50 18.0348.0065 Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ-
ngực

2,214,000       

51 18.0349.0065 Chụp cộng hưởng từ động mạch vành 
(1.5T)

       2,214,000 

52 18.0350.0065 Chụp cộng hưởng từ tim (1.5T)        2,214,000 

53 18.0351.0065

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)

       2,214,000 



54 18.0352.0066 Chụp cộng hưởng từ động mạch chi 
trên

1,311,000       

55 18.0353.0065 Chụp cộng hưởng từ động mạch chi 
trên có tiêm thuốc tương phản

2,214,000       

56 18.0354.0066 Chụp cộng hưởng từ động mạch chi 
dưới

1,311,000       

57 18.0355.0065 Chụp cộng hưởng từ động mạch chi 
dưới có tiêm chất tương phản

2,214,000       

58 18.0358.0066 Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch (1.5T)        1,311,000 

59 18.0359.0065 Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch có tiêm 
tương phản (1.5T)

       2,214,000 

60 18.0360.0065 Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có 
tiêm tương phản không đặc hiệu

2,214,000       

61 18.0361.0065 Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có 
tiêm tương phản có đặc hiệu

2,214,000       

62 18.0364.0066 Chụp cộng hưởng từ dây thần kinh 
ngoại biên

1,311,000       

63 18.0365.0068 Chụp cộng hưởng từ tưới máu các tạng 
(1.5T)

3,165,000       

64 18.0297.0065 Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm 
chất tương phản (0.2-1.5T)

       2,214,000 

65 18.0338.0066 Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng 
- cùng (0.2-1.5T)

       1,311,000 

66 18.0296.0066 Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T)        1,311,000 

67 18.0313.0066 Chụp cộng hưởng từ lồng ngực (0.2-
1.5T)

1,311,000       

68 18.0332.0066 Chụp cộng hưởng từ thai nhi (0.2-1.5T) 1,311,000       

69 18.0334.0066 Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (0.2-
1.5T)

       1,311,000 

70 18.0338.0066 Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng 
- cùng (0.2-1.5T)

       1,311,000 





BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI
        SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BẢNG GIÁ DANH MỤC
THỦ THUẬT VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

(đơn vị: VNĐ)

STT MÃ TƯƠNG 
ĐƯƠNG

DỊCH VỤ KỸ THUẬT  Giá dịch 
vụ 

GHI CHÚ

Holter huyết áp           198,000 
Holter điện tâm đồ           198,000 
Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ           201,000 
Điện tim             32,800 

1 18.0073.0028 Chụp Xquang Hirtz [số hóa] 65,400        

2 18.0097.0030 Chụp Xquang khớp cùng chậu 
thẳng chếch hai bên [số hóa]

122,000      

3 18.0110.0028 Chụp Xquang khớp háng 
nghiêng [số hóa]

65,400        

4 18.0124.0034 Chụp Xquang thực quản cổ 
nghiêng [số hóa]

224,000      

5 18.0097.0030
Chụp Xquang khớp cùng chậu 
thẳng chếch hai bên [số hóa 3 
phim]

122,000      

6 18.0100.0028 Chụp Xquang khớp vai thẳng 
[Chụp X-quang số hóa 1 phim]

65,400        

7 18.0119.0028 Chụp Xquang ngực thẳng [số 
hóa]

65,400        

8 18.0123.0028 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn 
[số hóa]

65,400        

10 18.0125.0028
Chụp Xquang bụng không 
chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [số 
hóa]

65,400        

11 18.0127.0028 Chụp Xquang tại giường [số 
hóa]

65,400        

12 18.0128.0028 Chụp Xquang tại phòng mổ [số 
hóa]

65,400        

14 18.0131.0035 Chụp Xquang ruột non [số hóa] 224,000      
15 18.0132.0036 Chụp Xquang đại tràng [số hóa] 264,000      

17 18.0138.0031 Chụp Xquang tử cung vòi trứng 
số hóa [số hóa]

411,000      

18 18.0140.0032 Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch 
(UIV) [số hóa]

609,000      

19 18.0141.0032 Chụp Xquang bể thận-niệu quản 
xuôi dòng [số hóa]

609,000      



20 18.0142.0033 Chụp Xquang niệu quản-bể thận 
ngược dòng [số hóa]

564,000    

21 18.0143.0033 Chụp Xquang niệu đạo bàng 
quang ngược dòng [số hóa]

564,000    

22 19.0007.1832 SPECT tưới máu cơ tim gắng sức 
với ⁹⁹ᵐTc – MIBI

1,353,000 Giá chưa bao gồm dược 
chất phóng xạ và Invivo 
kit

23 19.0016.1832 SPECT tưới máu cơ tim không 
gắng sức với ⁹⁹ᵐTc – MIBI

1,353,000 Giá chưa bao gồm dược 
chất phóng xạ và Invivo 
kit

SPECT tưới máu cơ tim gắng sức 
với ⁹⁹ᵐTc – MIBI

1,906,000 Giá chưa bao gồm dược 
chất phóng xạ và Invivo 
kit

SPECT tưới máu cơ tim không 
gắng sức với ⁹⁹ᵐTc – MIBI

1,906,000 Giá chưa bao gồm dược 
chất phóng xạ và Invivo 
kit

24 18.0086.0029 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng 
nghiêng [số hóa]

97,200      

25 18.0072.0029 Chụp Xquang Blondeau [số hóa] 97,200      

26 18.0069.0028 Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt 
cao [số hóa]

65,400      

27 18.0070.0028 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến [số 
hóa]

65,400      

29 18.0076.0028 Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc 
nghiêng [số hóa]

65,400      

30 18.0067.0029 Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng 
[số hóa]

97,200      

31 18.0068.0029 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng 
[số hóa]

97,200      

32 18.0071.0029 Chụp Xquang hốc mắt thẳng 
nghiêng [số hóa]

97,200      

34 18.0081.2002 Chụp Xquang răng cận chóp 
(Periapical) 

13,100      

35 18.0089.0029 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 
răng [số hóa]

97,200      

36 18.0090.0029  Chụp Xquang cột sống ngực 
thẳng nghiêng [số hóa]

97,200      

37 18.0082.0028 Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite 
wing) [số hóa]

65,400      

38 18.0083.0028 Chụp Xquang răng toàn cảnh [số 
hóa]

65,400      



39 18.0084.0028 Chụp Xquang phim cắn 
(Occlusal) [số hóa]

65,400        

40 18.0122.0029 Chụp Xquang khớp ức đòn 
thẳng chếch [số hóa]

97,200        

41 18.0087.0029 Chụp Xquang cột sống cổ 
chếch hai bên [số hóa]

97,200        

42 18.0088.0030
Chụp Xquang cột sống cổ 
động, nghiêng 3 tư thế [số hóa]

122,000      

44 18.0100.0028 Chụp Xquang khớp vai thẳng 
[số hóa]

65,400        

48 18.0129.0029 Chụp Xquang phim đo sọ 
thẳng, nghiêng (Cephalometric)

97,200        

49 18.0130.0035 Chụp Xquang thực quản dạ dày 
[số hóa]

224,000      

52 18.0133.0019 Chụp Xquang đường mật qua 
Kehr

240,000      

53 18.0135.0025 Chụp Xquang đường dò 406,000      
54 18.0136.0039 Chụp Xquang tuyến nước bọt 386,000      
55 18.0138.0031 Chụp Xquang tử cung vòi trứng 371,000      
56 18.0139.0039 Chụp Xquang ống tuyến sữa 386,000      

61 18.0144.0022 Chụp Xquang bàng quang trên 
xương mu

206,000      

62 18.0127.0028 Chụp Xquang tại giường [Chụp 
Xquang bụng không chuẩn bị]

65,400        

63 18.0127.0028 Chụp Xquang tại giường [Chụp 
Xquang cột sống thắt lưng]

65,400        

64 18.0127.0028 Chụp Xquang tại giường [Chụp 
Xquang xương cánh tay]

65,400        

65 18.0127.0028 Chụp Xquang tại giường [Chụp 
Xquang khớp háng]

65,400        

66 18.0127.0028
Chụp Xquang tại giường [Chụp 
Xquang ngực nghiêng hoặc 
chếch mỗi bên]

65,400        

67 18.0127.0028 Chụp Xquang tại giường [Chụp 
Xquang ngực thẳng]

65,400        

68 18.0127.0028 Chụp Xquang tại giường [Chụp 
Xquang xương cổ chân]

65,400        

69 18.0127.0028 Chụp Xquang tại giường [Chụp 
Xquang xương cổ tay]

65,400        



70 01.0232.0140
Nội soi dạ dày thực quản cấp 
cứu chẩn đoán và cầm máu 728,000

Chưa bao gồm thuốc cầm 
máu, dụng cụ cầm máu 
(clip, bộ thắt tĩnh mạch 
thực quản...)

71 02.0253.0135 Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá 
tràng cấp cứu

244,000

72 20.0067.0140
Nội soi dạ dày thực quản cấp 
cứu chảy máu tiêu hoá cao để 
chẩn đoán và điều trị

728,000

73 20.0079.0134 Nội soi thực quản, dạ dày, tá 
tràng kết hợp sinh thiết

433,000

74 20.0080.0135 Nội soi thực quản - dạ dày - tá 
tràng không sinh thiết

      244,000 

75 02.0255.0319 Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá 
tràng qua đường mũi

580,000

76 02.0314.0001 Siêu âm ổ bụng 43,900        

77 01.0303.0001 Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh 43,900        

78 02.0112.0004 Siêu âm Doppler mạch máu 
[SIÊU ÂM TĨNH MẠCH]

222,000      

79 18.0045.0004 Siêu âm Doppler động mạch, 
tĩnh mạch chi dưới

      222,000 

80 02.0112.0004 Siêu âm Doppler mạch máu 
[CHI TRÊN]

222,000      

81 02.0112.0004 Siêu âm Doppler mạch máu 
[CHI DƯỚI]

222,000      

82 02.0114.0006 Siêu âm tim gắng sức (thảm 
chạy, thuốc)

      587,000 

83 18.0053.0007 Siêu âm 3D/4D tim       800,000 
84 02.0117.0008 Siêu âm tim qua thực quản       805,000 

85 18.0048.0004 Doppler động mạch cảnh, 
Doppler xuyên sọ

      222,000 

86 02.0113.0004 Siêu âm Doppler tim       222,000 

87 18.0044.0001 Siêu âm phần mềm (da, tổ chức 
dưới da,

43,900        

88 03.4252.0004 Siêu âm tim thai qua thanh bung 800,000      
89 18.0011.0001 Siêu âm màng phổi 43,900        
90 18.0001.0001 Siêu âm tuyến giáp 43,900        

92 18.0043.0001 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, 
cổ tay….)

43,900        

93 02.0112.0004 Siêu âm Doppler mạch máu       222,000 



94 18.0054.0001 Siêu âm tuyến vú hai bên 43,900        

95 18.0024.0004 Siêu âm Doppler động mạch 
thận

      222,000 

96 02.0316.0004 Siêu âm Doppler mạch máu hệ 
tĩnh cửa hoặc mạch máu ổ bụng

222,000      

97 18.0031.0004 Siêu âm Doppler tử cung, buồng 
trứng qua đường âm đạo

      222,000 

98 02.0116.0007
Siêu âm tim 4D [Để thực hiện 
các phẫu thuật hoặc can thiệp 
tim mạch]

457,000      

Chỉ áp dụng trong trường 
hợp chỉ định để thực hiện 
các phẫu thuật hoặc can 
thiệp tim mạch.

100 02.0113.0004 Siêu âm Doppler tim       222,000 

101 18.0048.0004 Doppler động mạch cảnh, 
Doppler xuyên sọ

      222,000 

102 18.0045.0004 Siêu âm Doppler động mạch, 
tĩnh mạch chi

      222,000 

103 18.0024.0004 Siêu âm Doppler động mạch 
thận

      222,000 

104 02.0112.0004 Siêu âm Doppler mạch máu       222,000 
105 02.0115.0005 Siêu âm tim cản âm       257,000 

106 18.0043.0001 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, 
cổ tay….)

43,900        

107 18.0044.0001 Siêu âm phần mềm (da, tổ chức 
dưới da,

43,900        

110 18.0054.0001 Siêu âm tuyến vú hai bên 43,900        

111 18.0023.0004
Siêu âm Doppler mạch máu ổ 
bụng (động mạch chủ, mạc treo 
tràng trên, thân tạng…)

      222,000 

113 02.0117.0008 Siêu âm tim qua thực quản       805,000 

114 18.0530.0058 Chụp nút mạch điều trị ung thư 
gan (TACE)

9,116,000

115 18.0018.0001 Siêu âm tử cung phần phụ 43,900        

116 18.0020.0001 Siêu âm thai (thai, nhau thai, 
nước ối)

43,900        

117 18.0026.0069
Siêu âm Doppler thai nhi (thai, 
nhau thai, dây rốn, động mạch 
tử cung)

        82,300 

118 18.0020.0001 Siêu âm thai (thai, nhau thai, 
nước ối)

43,900        

119 18.0034.0001 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng 
đầu

43,900        



120 18.0035.0001 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng 
giữa

43,900        

121 18.0036.0001 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng 
cuối

43,900        

123 18.0054.0001 Siêu âm tuyến vú hai bên 43,900        
124 02.0150.0114 Hút đờm hầu họng 11,100        

125 03.0076.0114
Hút đờm khí phế quản ở người 
bệnh sau đặt nội khí quản, mở 
khí quản, thở máy.

11,100        

126 01.0007.0099 Đặt catheter tĩnh mạch trung 
tâm 01 nòng

653,000      

127 01.0008.0100 Đặt catheter tĩnh mạch trung 
tâm nhiều nòng

1,126,000   

128 01.0009.0098 Đặt catheter động mạch 1,367,000   

129 01.0034.0299
Hồi phục nhịp xoang cho người 
bệnh loạn nhịp bằng máy sốc 
điện

459,000      

130 01.0036.0192 Tạo nhịp tim cấp cứu tạm thời 
với điện cực ngoài lồng ngực

989,000      

131 01.0041.0081 Chọc dò màng ngoài tim cấp 
cứu

247,000      

132 01.0071.0120 Mở khí quản cấp cứu 719,000      
133 01.0073.0120 Mở khí quản thường quy 719,000      
134 01.0080.0206 Thay canuyn mở khí quản 247,000      

135 01.0157.0508 Cố định lồng ngực do chấn 
thương gãy xương sườn

49,900        

136 01.0089.0206 Đặt canuyn mở khí quản 02 
nòng

247,000      

138 01.0093.0079 Chọc hút dịch – khí màng phổi 
bằng kim hay catheter

143,000      

139 01.0097.0111 Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 
giờ

185,000      

140 01.0128.0209 Thông khí nhân tạo không xâm 
nhập ≤ 8 giờ [giờ theo thực tế]

23,292        

141 01.0128.0209 Thông khí nhân tạo không xâm 
nhập ≤ 8 giờ [ngày theo thực tế]

559,000      

142 01.0129.0209
Thông khí nhân tạo CPAP qua 
van Boussignac [giờ theo thực 
tế (1 giờ)]

23,292        

143 01.0129.0209 Thông khí nhân tạo CPAP qua 
van Boussignac [1 ngày]

559,000      



144 01.0138.0209
Thông khí nhân tạo xâm nhập 
phương thức CPAP [giờ theo 
thực tế]

23,292        

145 01.0130.0209
Thông khí nhân tạo không xâm 
nhập phương thức CPAP [1 
ngày]

559,000      

146 01.0132.0209 Thông khí nhân tạo xâm nhập [1 
giờ]

23,292        

147 01.0132.0209 Thông khí nhân tạo xâm nhập [1 
ngày]

559,000      

148 01.0138.0209
Thông khí nhân tạo xâm nhập 
phương thức CPAP [giờ theo 
thực tế]

23,292        

149 01.0138.0209
Thông khí nhân tạo xâm nhập 
phương thức CPAP [giờ theo 
thực tế]

23,292        

150 01.0202.0083 Chọc dịch tuỷ sống 107,000      
151 01.0217.0502 Mở thông dạ dày bằng nội soi 2,697,000   

152 01.0219.0160 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc 
bằng hệ thống kín

589,000      

153 01.0232.0140 Nội soi dạ dày thực quản cấp 
cứu chẩn đoán và cầm máu

728,000      

154 01.0244.0165 Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu 
âm

597,000      Chưa bao gồm ống thông.

155 02.0011.0079 Chọc hút khí màng phổi 143,000      

156 02.0012.0095
Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe 
phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

678,000      

157 02.0013.0096
Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe 
phổi dưới hướng dẫn của chụp 
cắt lớp vi tính

1,199,000   

158 02.0018.1116 Điều trị bằng oxy cao áp 233,000      
159 02.0023.1792 Đo đa ký giấc ngủ 2,311,000   
160 02.0032.0898 Khí dung thuốc giãn phế quản 20,400        

161 02.0038.0125 Nội soi màng phổi, sinh thiết 
màng phổi

5,788,000   

162 02.0039.0124 Nội soi màng phổi, gây dính 
bằng thuốc/ hóa chất

5,010,000   

163 02.0040.0131 Nội soi phế quản sinh thiết 
xuyên vách phế quản

1,133,000   

164 02.0041.0133
Nội soi phế quản ống mềm: cắt 
đốt u, sẹo nội phế quản bằng 
điện đông cao tần

2,844,000   


