
Đơn vị: đồng

D D
PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO

CHUYÊN KHOA
Giá (VNĐ)  Ghi chú 

I I HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

299 290
Phẫu thuật đặt hệ thống tim phổi nhân tạo
(ECMO)

5,202,000
Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây
dẫn và canuyn chạy ECMO.

300 291 Thay dây, thay tim phổi (ECMO)                                               1,496,000
Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây
dẫn và canuyn chạy ECMO.

301 292
Theo dõi, chạy tim phổi nhân tạo (ECMO)
mỗi 8 giờ                                                                                                1,293,000

Áp dụng thanh toán cho mỗi 8
giờ thực hiện. 

302 293 Kết thúc và rút hệ thống ECMO 2,444,000

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

303 294 Phẫu thuật loại đặc biệt 3,204,000

304 295 Phẫu thuật loại I 2,167,000

305 296 Phẫu thuật loại II 1,290,000

306 297 Thủ thuật loại đặc biệt 1,233,000

307 298 Thủ thuật loại I 762,000

308 299 Thủ thuật loại II 459,000

309 300 Thủ thuật loại III 317,000

II II NỘI KHOA

310 301 DƯ-MDLS Giảm mẫn cảm nhanh với thuốc 72 giờ 1,392,000

311 302 DƯ-MDLS Giảm mẫn cảm với thuốc hoặcsữa hoặc
thức ăn 885,000

Phụ lục III
GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày  11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang)



312 303 DƯ-MDLS
Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới
lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn ban đầu -
liệu pháp trung bình 15 ngày)

2,372,000

313 304 DƯ-MDLS
Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới
lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn duy trì - liệu
pháp trung bình 3 tháng)

5,103,000

314 305 DƯ-MDLS Phản ứng phân hủy Mastocyte (Đối với 6
loại dị nguyên) 290,000

315 306 DƯ-MDLS Phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu. 160,000

316 307 DƯ-MDLS Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với thuốc
(Đối với 6 loại thuốc) hoặc mỹ phẩm 521,000

317 308 DƯ-MDLS Test hồi phục phế quản 172,000

318 309 DƯ-MDLS Test huyết thanh tự thân 668,000

319 310 DƯ-MDLS Test kích thích phế quản không đặc hiệu
với Methacholine 878,000

320 311 DƯ-MDLS Test kích thích với thuốc hoặc sữa hoặc
thức ăn 838,000

321 312 DƯ-MDLS Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các dị
nguyên hô hấp hoặc thức ăn hoặc sữa 334,000

322 313 DƯ-MDLS
Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các loại
thuốc (Đối với 6 loại thuốc hoặc vacxin
hoặc huyết thanh)

377,000

323 314 DƯ-MDLS Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc hoặc
vacxin hoặc huyết thanh 475,000

324 315 DƯ-MDLS Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc hoặc
vacxin hoặc huyết thanh 389,000

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

325 316 Phẫu thuật loại I 1,569,000

326 317 Phẫu thuật loại II 1,091,000

327 318 Thủ thuật loại đặc biệt 823,000

328 319 Thủ thuật loại I 580,000

329 320 Thủ thuật loại II 319,000

330 321 Thủ thuật loại III 162,000



III III DA LIỄU

331 322 Chụp và phân tích da bằng máy 205,000

332 323 Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da 195,000

333 324
Điều trị một số bệnh da bằng Ni tơ lỏng,
nạo thương tổn 332,000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 

thương tổn hoặc 5 cm
2 diện tích

điều trị.

334 325
Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA
hoặc UBV toàn thân 240,000

335 326 Điều trị hạt cơm bằng Plasma 358,000
Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 

thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích 

336 327
Điều trị một số bệnh da bằng Fractional,
Intracell

1,268,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm
2 

diện tích điều trị.

337 328 Điều trị một số bệnh da bằng IPL 453,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm
2 

diện tích điều trị.

338 329
Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2,
Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng 333,000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 

thương tổn hoặc 5 cm
2 diện tích

điều trị.
339 330 Điều trị một số bệnh da bằng Laser mầu 1,049,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm

2 

diện tích điều trị.

340 331
Điều trị một số bệnh da bằng Laser YAG,
Laser Ruby

1,230,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm
2 

diện tích điều trị.

341 332
Điều trị một số bệnh da bằng Laser, Ánh
sáng chiếu ngoài 213,000

342 333
Điều trị một số bệnh da bằng tiêm tại chỗ,
chấm thuốc 285,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm

2 

diện tích điều trị.

343 334
Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt bỏ
thương tổn 682,000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 

thương tổn hoặc 5 cm
2 diện tích

điều trị.
344 335

Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense
Pulsed Light)

744,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm
2 

diện tích điều trị.

345 336 Điều trị viêm da cơ địa bằng máy 1,108,000

346 337 Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi 2,192,000



347 338 Phẫu thuật điều trị hẹp hố khẩu cái 2,468,000

348 339 Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương 628,000

349 340
Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm
xương 546,000

350 341 Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới 1,912,000

351 342 Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi 1,552,000

352 343 Phẫu thuật điều trị u dưới móng 752,000

353 344 Phẫu thuật giải áp thần kinh 2,318,000

354 345 Phẫu thuật Mohs điều trị ung thư da 3,337,000

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

355 346 Phẫu thuật loại đặc biệt 3,256,000

356 347 Phẫu thuật loại I 1,826,000

357 348 Phẫu thuật loại II 1,056,000

358 349 Phẫu thuật loại III 795,000

359 350 Thủ thuật loại đặc biệt 760,000

360 351 Thủ thuật loại I 385,000

361 352 Thủ thuật loại II 250,000

362 353 Thủ thuật loại III 148,000

IV IV NỘI TIẾT

363 354 03C2.1.5 Dẫn lưu áp xe tuyến giáp 231,000

364 355
Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người
bệnh đái tháo đường 258,000



365 356
Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết có
dùng dao siêu âm

6,560,000

366 357
Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết
không dùng dao siêu âm

4,166,000

367 358
Phẫu thuật loại 1 mổ nội soi tuyến nội tiết
có dùng dao siêu âm

5,772,000

368 359
Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết có
dùng dao siêu âm

4,468,000

369 360
Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết
không dùng dao siêu âm

3,345,000

370 361
Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết có
dùng dao siêu âm

4,281,000

371 362
Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết
không dùng dao siêu âm

2,772,000

372 363
Phẫu thuật loại đặc biệt mổ mở tuyến nội
tiết không dùng dao siêu âm 5,485,000

373 364
Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ
mở có dùng dao siêu âm 7,761,000

374 365
Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ
nội soi dùng dao siêu âm 7,652,000

Các thủ thuật còn lại khác

375 366 Thủ thuật loại I 616,000

376 367 Thủ thuật loại II 392,000

377 368 Thủ thuật loại III 212,000


