
Bộ  Y T É CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: é^ớổi^/BYT-KH-TC Hà Nội, ngày^Êịhảng 11 năm 2019
V /v  xin  kiến dự thảo các 
Thông tư về giá dịch  vụ  K B C B  
theo m ức lương cơ  sở  m ới.

Kính gửi;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương
- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Y tế Bộ/Ngành
- Các Vụ/ Cục/Tổng Cục/ Thanh tra/Văn phòng

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính 
phủ quy định cơ chê tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong đó có quy 
định lộ trình thực hiện giá dịch vụ sự nghiệp công, ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ 
đạo điêu hành giá tại một số cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Hiện nay, Bộ Y tế 
đang rà-soát và săp xếp lại danh mục dịch vụ kỹ thuật, khảo sát để xây dụ-ng và 
ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật để sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh cho phù hợp. Tuy nhiên việc sắp xếp danh mục chưa hoàn 
chỉnh xong. Vì vậy đê bảo đảm yiệc thực hiện giá dịch vụ y tế theo lộ trình giá 
dịch vụ sự nghiệp công; Bộ Y tế đề nghị việc tính chi phí quản lý vào giá tren 
cơ sở điêu chỉnh mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã quy định tại các 
các thông tư quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện hành.

Căn cứ số liệu khảo sát chi phí quản lý của khoảng 250 cơ sở khám 
chữa bệnh trên cả nước và số liệu quyết toán của các cơ sở K£CB thuộc Bộ Y 
tê; Trên cơ sở sô liệu chi phí quản lý bình quân là 3,79% trên tổng thu của các 
dịch vụ, Bộ Y tê đã tính toán và đề xuất phân bổ chi phí quản lý theo từng 
nhóm dịch vụ với mức bình quân từ 2,07-5,17% trong tổng thu dịch vụ KBCB 
hiện nay tùy theo từng nhóm dịch vụ. Ngoài ra, Bộ Y tế đã rà soát và điều 
chỉnh lại định mức KTKT và giá của một số dịch vụ kỹ thuật (thuyết minh 
phương pháp tính chi phí quản lý và danli mục dịch vụ điều chỉnh, bổ sung 
đính kèm).

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đấ dự thảo Thông tư quy định về giá dịch vụ 
KBCB tính đủ chi phí trực tiếp, tiền lương theo mức lia’ơng cơ sơ 1.490.000 
đông và chi phí quản lý, cụ thể gồm:

1. Dự thảo Thông tư của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiêm y tê giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc 
và hướng dân áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một 
số trường hợp (Thông tư này sẽ thay thế Thông tư 13/2019/TT-BYT ngay 
05/7/2019 và Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế)-

2. Dự thảo Thông tư của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
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trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng 
giá, thanh toán chi phí khám l3ệnh chữa bệnh trong một số trường hợp (Thông 
tư này sẽ thay thế Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 vả Thông tư 
sô 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế).

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến vào 
dự thảo các Thông tư nêu trên, trong đó lưu ý tham gia ý kiến cụ thể về một số 
nội dung hiện có vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung và đề xuất hướng sửa 
đôi, bô sung đê Bộ Y tê xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 
Trưòng hợp đơn vị, địa phương đề nghị điều chỉnh mức giá của các một số 
dịch vụ quá bât hợp lý (quá cao hoặc quá thấp), đề nghị đơn vị, địa phương 
nêu rõ giá dịch vụ cần điều chỉnh, xây dựng cơ cấu, phương án giá của dịch vụ 
và gửi về Bộ Y tế để xem xét, quyết định.

Ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Bộ Y tế (Vụ KH-TQ trước ngày 
30/11/2019. Đê thuận tiện cho việc tổng hợp đề nghị đơn vị gửi mail trước về 
địa chỉ ngochtb.khtc@moh.gov.vn file doc và file exell trong trường hợp có ý 
kiến tham gia về điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật.

N ơ i  nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưỏTig (đ ể  b /c);
- Lưu: VT, KHTC(02b).

KT. Bộ TRƯỞNG 
LƯỞNG,

ng Sơn
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Phụ lục 1; Thuyết minh các nội dung điều chỉnh của dự thảo Thông tư

I. v ề  chi phí quản lý kết cấu vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh:

1. Các nội dung về chi phí quản lý gồm: gồm các chi phí để bảo đảm
hoạt động thường xuyên của bộ phận quản lý, điều hành, của các khoa, phòng 
gián tiêp (trừ các khoa lâm sàng, cận lâm sàng) và các chi phí chung khác để 
bảo đảm hoạt động của đơn vị. Không tính tiền lương của bộ phận quản lý vì 
lương của bộ phận quản lý đã tính khi điều chỉnh giá dịch vụ KBCB theo lộ 
trình khi được tính tiền lương vào giá. Do vậy, chi phí quản lý gồm các nội 
dung chi sau:

- Chi phí về điện, nước, nhiên liệu, vệ sinh, môi trường, xử lý chất thải 
của các bộ phận quản lý và của khu vực hoạt động chung trong Miuôn viên 
đơn vị như sân vườn, hành lang, cầu thang chung;

- Cước dịch vụ viễn thông, bưu chính; chi phí thuê, ứng dụng công nghệ
thông tin; ___  „ _ ,

- Chi công tác phí, hội nghị, hội thảo theo chế độ chính sách hiện hành; 
thuê phiên dịch, biên dịch; chi mua, in ẩn, phô tô tài liệu, ấn phẩm dùng cho 
chuyên môn;

- Chi phí đồng phục, trang phục của các bộ phận quản lý; chi phí bảo hộ 
lao động, bảo đảm an toàn lao động, bảọ vệ sức khỏe người lao động, dự 
phòng lây nhiêm HIV, bảo đảm an ninh, an toàn; chi phí cho công tác truyền 
thông, quảng bá hình ảnh; chi phí thuê mua ngoài khác phục vụ công tác quản 
lỷ;

- Các khoản phí, lệ phí; bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh; 
bảo hiểm tài sản; chi phí phòng cháy, chữa cháy;

- Chi phí đào tạo, nhận chuyển giao các kỹ thuật, đào tạo nâng cao năng 
lực chuyên môn;

- Chi phí duy tu, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn tài sản, mua sắm 
trang thiêt bị, công cụ, dụng cụ, vật tư, phương tiện, văn phòng phẩm phục vụ 
cho bộ phận quản lý, gián tiếp và hoạt động chung của đơn vị;

- Các khoản chi phí khác (nếu có).

2. Phương pháp tính toán:

- Do gôm nhiều nội dung và các nội dung chi phí không trực tiếp liên 
quan đên giá của các dịch vụ nên việc tính chi tiết chi phí quản lý vào giá đối 
với từng dịch vụ là l^ông thê tính toán được. Vì vậy qua một số hội thảo xin ý 
kiên, Bộ Y tê đã thông nhất đề xuất tính theo tỷ lệ chi phí quản lý trên tổng



nguồn thu các dịch vụ y tế (sau kiii trừ thuốc, máu, VTTH đã tính ngoài giá dịch 
vụ, chi phí vận chuyển).

- Bộ Y tế đã có công văn 5409/BYT-KH-TC ngày 16/9/2019 khảo sát số 
liệu đồng thòd tổ chức hội thảo hướng dẫn việc cung cấp số liệu phục vụ công 
tác khảo sát việc tính chi phí quản lý vào giá và điều chỉnh giá một số dịch vụ 
KBCB.

- Bộ Y tế (Vụ KH-TC) đã phối họp với Viện Chiến lược chính sách y tế 
tổng hơp số liệu khảo sát của khoảng 250 cơ sở KBCB trên toàn quốc và số liệu 
quyết toán của các đơn vị trực thuộc Bộ:

+ Số liệu khảo sát: không đồng đều, tổng họp 250 đơn vị thì số liệu chi 
phí quản lý chiếm từ 1% đến 30% trong tổng chi quyết toán; bình quân chung là 
6,7%

+ Các đơn vị trực thuộc: tỷ lệ chi phí quản lý chiếm khoảng 3,8% trong 
tống quyết toán sau khi trừ thuốc máu, dịch truyền và vật tư tiêu hao.

- Xử lý số liệu khảo sát trên quan điểm chi phí quản lý là chi phí phải tiết 
kiệm;-vLvậy loại trừ các số liệu sau; trên mứe bình quânchung-12^% và Gác số 
liệu dưới 1,5%; theo đó còn lại khoảng 120 số liệu khảo sát và các bệnh viện 
thuộc Bộ Y tế lấy theo quyết toán thì mức chi phí quản lý bình quân là 3,79 %.

- Căn cứ đặc điểm và cơ chế hoạt động của các nhóm dịch vụ; Bộ Y tế đề 
xuất tính chi phí quản lý theo phưcmg pháp phân bổ chi phí trên tong thu dịch vụ 
và theo từng nhóm dịch vụ với các hệ số tính toán và tỷ lệ chi phí quản lý phân 
bổ trong tổng thu của dịch vụ như sau:

Nội dung Hệ số 
phân bổ

Tỷ lệ chi phí 
quản lý/Tỗng thu 

dịch vụ

Khám bệnh 2,0 4,14%

Ngày giường 2,0 4,14%

Chẩn đoán hình ảnh 1,5 3,10%

Xét hóa sinh, huyết học, vi sinh 1,0 2,07%

XN độc chất, giải phẫu 2,5 5,17%

PTTT, TDCN 2,5 5,17%

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đã dự thảo điều chỉnh mức giá của dịch vụ KBCB 
tại các Phụ lục của dự thảo Thông tư theo số liệu phân bổ trên.



II. Điều chỉnh, bổ sung giá: Trên cơ sở kiến nghị của BHXHVN, số 
liệu KTNN cung cấp và một số vướng mắc thời gian qua, Bộ Y tế đề xuất điều 
chỉnh mức giá của các một số dịch vụ tại Phụ lục đính kèm gồm:

1. Điều chỉnh định mức của một số dịch vụ: khám bệnh, ngày giường, 
một số dịch vụ chẩn đoán hình ảnh.

2. Bổ sung giá của các dịch vụ:

- Phẫu thuật lấy thai lần 1 bằng phương pháp gây tê

- Bổ sung giá của dịch vụ điều trị vết ứiương bằng chiếu tia Plasma (đã 
được BYT phê duyệt danh mục, quy trình và định mức)

3. Quy định giá dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh thực hiện trên 
hệ thống PACS áp dụng đối với đơn vị triển khai thực hiện Đề án PACS theo 
quy định tại Thông tư 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy 
định hồ sơ bệnh án điện tử.

Thời gian qua, sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội 
Việt Nam; Bộ Y tế đã phê duyệt Đe án thí điểm PACS tại quyết định số 
4868/QĐ-BYT'ngày 16/11/2015 và gia hạn thời gian thực hỉện thí điểm đến 
30/12/2019. Hiện tại việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trên 
hệ thống lun trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) được quy định tại Thông tư 
46/2018/TT-BYT nêu trên.

Do thời gian qua mới có một số đơn vị thực hiện thí điểm và được các 
đối tác hỗ trợ nliiều về kỹ thuật và chi phí; đồng thời các đơn vị thực hiện ứng 
dụng CNTT ở nhiều lĩnh vực không phải chỉ với Đe án PACS nên Bộ Y tế 
chưa có cơ sở dữ liệu để tính toán chi phí PACS trong giá dịch vụ y tế. Cùng 
với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học; kỹ thuật công nghệ chẩn đoán hình 
ảnh đã ngày càng phát triển, việc triển khai công nghệ PACS trong bệnh viện 
không những đáp ứng về mặt chuyên môn trong công tác chấn đoán hình ảnh 
mà còn rất hiệu quả về mặt lợi ích kinh tế do không phải in phim nên vừa tiết 
kiệm chi phí mua phim, chi phí lưu trữ phim và chi phí xử lý môi trường; để 
Idiuyến khích việc triển khai đề án PACS, Bộ Y tế đề nghị áp dụng mức giá 
của các dịch vụ Đe án PACS bằng giá của các dịch vụ tương ứng có in phim. 
Sau một thời gian thực hiện sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá và đề xuất cụ thể sau.



PHƯƠNG PHÁP TỎNG HỢP số LIỆU CHI QUẢN LÝ TẠI ĐƠN VỊ
Phụ lục

Chỉ tiêu Số chi (Đơn vị 
tính 1.000 đồng) Phương pháp lấy số liệu

1. Thanh toán dịch vu công công
Thanh toán tiền điên Chỉ tính cho khu vưc quản lý
Thanh toán tiền nước Chỉ tính cho khu vưc quản lý
Thanh toán tiền nhiên liêu Chỉ tính cho khu vực quản lý

Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường

Chỉ tính phân chi vệ sinh KV quản ]ý, các 
chi phí vê cảnh quan, môi truửng chung 
vì khu KB, nội trú, phòng mổ đã kết cấu 
vào giá dịch vụ

Thanh toán khoán phương tiện theo 
chế đô Tính cho khu vực quản lý nếu có

Khác Tính cho khu vực quản lý nếu có
2. Vật tư Văn phòng

Văn phòng phẩm . . ..

Mua săm công cu, dung cu VP Chỉ tính VPP phục vụ công tác quản lý 
(ỴPP đê phục vụ KB, ngày giưÒTig đã kếtKhoán văn phòng phẩm

Vật tư văn phòng khác câu vào giá dịch vụ)

3. Thông tin Liên lạc ~ * — *----- -----------

Cưóc phí điên thoai trong nước
Cưóc phí điện thoai quốc tế
Cước phí buxi chính
Thuê bao đưòng điên thoai

Có thể lấy toàn bộ nội dung chi này củaThuê bao cáp truyền hình

Cuức phí internet, thư viện điện từ
đon vị

Khoán điện thoại
Khác

4. Hội nghị
Chỉ tính các hội nghị phục vụ hoạt động 
chuyên môn của bệnh viện, lu-u ý không 
tính hội nghị, tập huấn về chỉ đạo tuyến

5. Công tác phí
Chỉ tính CTP phục vụ hoạt động của 
bệnh viện lưu ý không tính các CTP về 
chỉ đạo tuyến, 1816...

6. Chi phí thuê mướn ... .. .... . . .

Thuê phương tiện vân chuyển
Thuê nhà
Thuê đất
Thiêt bị các loại

Có thể lấy toàn bộ nội dung chi này của 
đơn vị. Tuy nhiên rà soát nếu hạch toán 

thuê chuyên gia để KCB, chi phí của các 
họp đồng chuyên môn vào mục này thi

Thuê chuyên gia và giảng viên 
nước ngoài
Thuê chuyên gia và giảng viên 
trong nước
Thuê lao động trong nước phải loại trừ.

Thuê đào tạo lai cán bô
Thuê phiên dịch, biên dich
Chi phí thuê mưón khác

7. iChi đoàn ra, đoàn vào 1ây toàn bộ chi phí mục này
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Chỉ tiêu
Số chi (Đơn vị 

tính 1.000 đồng)
Phương pháp lấy số liệu

8. Sửa chữa TX TSCĐ, Cơ sở hạ tầng

Có thể lấy toàn bộ mục này, loại trừ phần 
chi phí bảo dưõng các TTB chuyên dùng. 
Hoặc rà soát lấy chi phí bảo dưõ-ng, sửa 
chữa các tài sản dùng chung như sân, 
vưòn, bộ phận quản lý ...

9. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn

Rà soát và chỉ lấy các nội dung chi phục 
vụ quản lý như chi phí thực hiện đề tài 
NCKH từ nguồn hỗ trợ TX của BV, chi 
đồng phục, trang phục của bộ phận quản 
lý ...

10. Chi công tác xã hội Toàn bộ nội dung chi mục này

11.
Chi cho công tác Đảng ở tô chức Đảng  
cơ sở và các cấp trên cơ sở

Có thể lấy toàn bộ nội dung chi mục này.

12. M ột số khoản chi theo quy định, đề

Chi mua bảo hiểm trách nhiệm

Cung cấp số đã thực hiện. Trường hợp 
chưa thực hiện thì tính theo Nghị định 
102/2011/NĐ-CP và Thông tư 210/TT- 
BTC ngày 30/12/2015 để đề xuất.

Chi Công nghệ thông tin

13. Các khoản chi khác
Đon vị rà soát còn nội dung chi nào cho 
công tác quản lý thì bổ sung

T ổng (=1+2+ ...14)

Page 2
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B ô Y TẾ CỘ N G  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: /2019/TT-BYT Hà Nội, ngày tháng năm 2019

D ự  THẢO TI 1-2019

T H Ô N G  T ư
Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 
giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá,

thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh sổ 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 
năm 2009;

Căn cứ Luật giá sổ 11/2012/QH15 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật bảo hiểm y  tế sổ 25/2008/QH12 ngày 14 thảng 11 năm 2008 

được sửa đổi, bổ sung theo Luật sổ 46/2014/QH15 ngày 13 tháng 6 năm 2014;

■ Cãn cứ Nghị ăỉnĩTsố 85/20Ỉ2/NĐ-CP ngày 15 thảng~10 năm 2012~của~Chỉnh
phủ vé cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đổi với các đơn vị sự nghiệp y  tế công ỉập 
và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công 
lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chỉnh 
phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định sổ 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng I I  năm 20ỉ 6 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật 
giả;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Y tế;

Bộ ừ-ưởng Bộ Y  tế ban hành Thông tư quy định thắng nhất giá dịch vụ khảm 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y  tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và 
hướng dân áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y  tế 
trong một sô ừ-ường hợp.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 ̂ 1. Thông tư này quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo
hiêm y tê giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá 
thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trưòng họp 
cu thể.



2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở y tế, đơn vị, tổ chức và cá nhân 
có tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán, quyết toán chi phí 
khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.

3. Các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán từ quỳ bảo hiểm y 
tế thì khung giá và thẩm quyền quy định mức giá thực hiện theo Luật giá, Luật 
khám bệnh, chữa bệnh, Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản 
hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn quy định tại Phụ lục I ban hành kèm 
theo Thông tư này;

2. Giá dịch vụ ngày giường bệnh quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 
Thông tư này;

3. Giá dịch vụ kỹ thuật y tế quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo 
Thông tư này.

4. Bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ ứiuật đã được Bộ Y tế xếp tương đương 
tại các Quyết định của Bộ Y tế tại Phụ lục IV ban hành kèm ứieo Thông tư này.

Điều 3. Cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư này được xây 
dựng trên cơ sở chi phí trực tiếp và tiền lương đế bảo đảm cho việc khám bệnh, 
chăm sóc, điều trị người bệnh và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế; cụ thể như 
sau:

1. Các chi phí trực tiếp tính trong mức giá khám bệnh

a) Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, ga, gối, đệm, chiếu, văn phòng phẩm, 
găng tay, bông, băng, cồn, gạc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ 
công tác khám bệnh;

b) Chi phí về điện; nước; nhiên liệu; xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế 
(rắn, lỏng); giặt, là, hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ thăm khám; chi phí vệ 
sinh và bảo đảm vệ sinh môi trường; vật tư, hóa chất khử khuẩn, chống nhiễm 
Idiuẩn trong quá trình khám bệnh;

c) Chi phí duy tu, bảo dưỡng nhà cửa, trang thiết bị, mua sắm thay thế các 
tài sản, công cụ, dụng cụ như: điều hòa, máy tính, máy in, máy hút ẩm, quạt, bàn, 
ghế, giường, tủ, đèn chiếu sáng, các bộ dụng cụ, công cụ cần thiết khác trong quá 
trình khám bệnh.

2. Các chi phí trực tiếp tính trong giá dịch vụ ngày giường điều trị

a) Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, chăn, ga, gối, đệm, màn, chiếu; văn 
phòng phẩm; găng tay sử dụng trong thăm khám, tiêm, truyền, bông, băng, cồn, 
gạc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ công tác chăm sóc và điều 
trị hằng ngày (kể cả các chi phí để thay băng vết thương hoặc vết mổ đối với người
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pị"’ ‘*t'* ‘9' *ểm  b, điểm c khoản 1 Điều này phục vu viêc 
chăm sóc và điều trị người bệnh theo yêu k u  chuy& môn.

3. Các chi phị trực tiếp tinh trong giá dịch vụ kỹ thuật y tế

Dhònanhầỉí' ‘=*’iêu, đồ vải; vãn
phòng phâin; thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tĩeu hao, vật tư thaỳ thế sử dum
rong quá ữình thực hiện các dịch vụ, kỳ thuật y tế'

ĩ f f  p“ , w  định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này phục vụ cho
việc thực hiện các dịch ™ kỹ thuậtỹ tê thẻo yêu cầu chuyên ■

dich vụ S V Ì Í •“  "Sảy giuò^g bệnh và câc

thao c ă  ' ' í : phv “ P, các khoản đóng góp
* eo  chê độ do M,à nướo quy định đểi với đm, vị sự nghiệp công lập và mức

Cúrrh7h h T . ĩ t  ĩ '  “  38/2019/NĐ-CP ngày 09 thảỉg 5 L m  2 0 “

7 ,, ,o m n n 'T ? ^  thuật thủ thuật theo Quyết định số
!  ĩ  '2 nâm 2011 của Thù tướng Chính phủ vê việc

Ì .  / ‘1- "h ứ rv iên  chức Tgười ìẳồ
động trong các cơ sờ y tế công lập và chế độ phụ cấp chong dịch.

í í '  ‘‘ P*’* *ường xuyên
của bộ p h^  quM lý tó u  hành, của các k o a ,  phòng gián tiêp (ttừ các kLa lâm

khám bệnh, chữa bệnh gồm: so

.á .  *™™S’ ™  'ý ohất thải của
t ? ,  t í  ™" khám bệnh chữa te"nhnhư sân vườn, cầu thang, hành lang.

b) Cước dịch vụ viễn thòng, bưu chính; chi thuê, ứng dụng công nghệ thông



c) Chi công tác phí, hội nghị, hội thảo theo chế độ chính sách hiện hành; Chi
phi đàồ tạo! Z n  Ị o  ^  tM t ,  đào t?0  nâng “ 0
m L; Chi pìií thuê phiên dịch, biên dịch; chi mua, in ấn, phô tô tài liệu, ân phâ

dùng cho chuyên môn;  ̂ ^
d) Chi phí đồng phục, trang phục cùa các bộ phận quto lý; chi phí bảo hộ

lao động, bảo đảm an toto ỉao động, bảo vệ sức khỏe ngưòi phòng
lây nwfm m v , bảo an ninh, m  toàn; chi phí
quảng bá hinh ành; chi phí thuê mua ngoài khác phục vụ công tác quản lý;  ̂ ^

e) Chi mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh; bảo hiêm tài sản;
chi phí phòng cháy, chữa cháy theo quy định;  ̂ ^

g) Chi phí duy tu, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn tài sản, mua săm trang 
thiết b t công cụ. d Ịig  cụ, vật tư, phưong tiện, vto phòng phẩm phục vụ cho bộ 
p h Ị  quản lý, gián tiếp và hoạt động chung của đcn vị;

h) Các khoản chi phí khác (nếu có). ^
6 Chi phí tiền lưcmg trong giá dịch vụ quy định tại khoản 4 Điều này không 

bao gồm lác khoản chi theo chê độ do ngân sách nhà nước bảo đảm quy định tại
các vãn bản sau đây:

a) Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ 
về chứih sách đôi với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điêu kiện kinh tê -
xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của C h ^  
phủ về chiSi sách đối với cán bộ, công chức viên chức và người
tliuộc V c lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó

khăn;
c) Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối vói cán bộ, viên chức công 
tac tại Bẹnh viện Hưu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện c  Đà Năng thuộc 
Bọ Y te cac Phòng Bào vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5,^Khoa A ll Bệnh 
viên Tmng ưong Quân đội 108 và Khoa A ll Viện Y học cỗ truyền Quân đội (sau 
đâTgọi tat la Quyầ finh số 46/2009/QĐ-TTg) và Quyết định số 20/2015/QĐ-T^g 
ngáy 18 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đoi, bô sung một 
Số điều của Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg;

d) Điềm a khoán 8 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 
năm 2004 cúa Chính phù về chế độ tiền lương đối vén cán bộ, công chức, viên 
chức và lực lưọng ^  trang và Nghị định số 76/2009 /NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 
2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điêu của Nghị  ̂định 
so 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ vê chê độ tiên 
lương đổi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.



6. Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan bảo hiểm xã 
hội và cơ sở y tế theo giá dịch vụ quy định tại Thông tư này và chi phí về thuốc, 
hóa chất, vật tư y tể chưa được kết cấu trong giá dịch vụ (được ghi chú cụ thể tại 
các dịch vụ), máu và chế phẩm máu theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều 24 
Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

7. Các chi phí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này 
được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan 
có thẩm quyền ban hành, giá của các yếu tố chi phí, mặt bằng chi phí thực tế, họp 
lý theo chế độ, chính sách hiện hành, bảo đảm tứìh trung bình, tiên tiến, đáp ứng yêu 
cầu về chất lượng dịch vụ. Định mức kinh tế kỹ thuật là cơ sở để xây dựng giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh, không sử dụng làm căn cứ để thanh toán đối với tímg dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh cụ ứiể (trừ một số trường hợp đặc thù quy định tại khoản 6 
Điều 5, khoản 16 Điều 6, khoản 8 Điều 7 Thông tư này). Trong quá trình thực hiện, 
nếu có các đinh mức chưa phù họp, các đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Y tế để 
xem xét, điều chỉnh định mức và giá cho phù hợp.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ đối với các cơ sở y tế có ký họp 
đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế  ~ ---------------  “ “

1. Viện có giường bệnh, trung tâm y tế có chức năng khám bệnli, chữa bệnh, 
được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnli viện; tmng tâm y tế 
huyện có chức năng khám, chữa bệnh, được xếp hạng bệnh viện: áp dụng mức giá của 
bệnh viện hạng tương đưong.

1. Phòng khám Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố kliông 
trực thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố: áp dụng mức giá k±iám bệnh của 
bệnh viện hạng II.

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng; phòng khám 
quân y, phòng khám quân dân y, bệnh xá quân y, bệnh xá; phòng khám đa Ichoa, 
chuyên khoa tư nhân: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.

4. Đối với phòng khám đa khoa khu vực:

a) Trường họp được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện hoặc thuộc trường 
hợp quy định tại khoản 12 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 
năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ quy định liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; áp dụng mức giá 
của bệnh viện hạng IV;

b) Trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cún, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú: 
áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV. Đối với trường họp được Sở Y tế quyết 
định có giường lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa 
loại 3 của bệnh viện hạng IV. số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đọt 
điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền 
giường lưu.



5. Trạm y tê xã, phường, thị trân, trạm y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường 
học, trạm y tê kêt hợp quân dân y:

a) Mức giá khám bệnh: áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Mức giá các dịch 
vụ kỹ thuật băng 70% mức giá của các dịch vụ tại Phụ lục III.

b) Đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu: được áp 
dụng mức giá băng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng 
IV. Sô ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán 
tiên khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu tại trạm y tế tuyến 
xã.

6. Trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng có sử dụng các dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thì việc thanh toán chi phí khám bệnh 
chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị 
định sô 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt 
động, cơ chê tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ 
Idiám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Điều 5. Xác định số lần, mức giá và thanh toán tiền khám bệnh trong 
một số trường hợp cụ thể

1. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại khoa khám bệnh sau đó được 
chỉ định vào điều trị nội trú theo yêu cầu chuyên môn thì việc thanh toán tiền 
khám bệnh thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này. Trường họp không đăng 
ký khám bệnh tại khoa khám bệnh nhưng đến khám và vào điều trị nội trú tại các 
khoa lâm sàng theo yêu cầu chuyên môn thì không thanh toán tiền khám bệnh.

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức khám chuyên khoa tại khoa lâm 
sàng, người đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh và khám chuyên khoa tại 
khoa lâm sàng thì được tính như khám bệnh tại khoa khám bệnh. Việc tính số lần 
khám bệnh, mức giá thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Trong cùng một lần đến khám bệnh tại cùng một cơ sở y tế (có thể trong 
cùng một ngày hoặc do điều kiện khách quan hoặc yêu cầu chuyên môn nên chưa 
hoàn thành được quá trình khám bệnh trong ngày đầu tiên, phải tiếp tục khám 
trong ngày tiêp theo), người bệnh sau khi khám một chuyên khoa cần phải khám 
thêm các chuyên khoa khác thì từ lần khám thứ 02 trở đi chỉ tính 30% mức giá của 
01 lần khám bệnh và mức thanh toán tối đa chi phí khám bệnh của người đó không 
quá 02 lân mức giá của 01 lân khám bệnh.

 ̂  ̂4. Người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở y tế, đã được khám bệnh, cấp thuốc
về điều trị nhưng sau đó có biểu hiện bất thường, đến cơ sở y tế đó để khám lại 
ngay trong ngày hôm đó và được tiếp tục thăm khám thi lần khám này được coi 
như là lân khám thứ 02 trở đi trong một ngày. Việc thanh toán thực hiện theo quy 
định tại khoản 3 Điều này.



5. Người bệnh đến khám bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực sau đó đưọc
chuyển len ămm bẹnh tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế tuyến huyện thi lân khảm 
này được coi là một lần khám bệnh mới. ^

6. Các co sở y tế pMi điều phéi, bổ ưi nhân lực, số bàn khám *eo yêu cầu
để bào đảm chất lứựng khám bệnh. Đối YỚị cáo bàn a t o  trên 65 lưgí
a á  J o i  n^y: cò quan bào h ểm xã hội chí thanh toán bàng 50% 
Unh  tư lư Ị  kham thư 66 trờ lên của bàn khám đó. Trong thời gian tồi đa 01 q z sở y tê vân còn có bàn khám khám trên 65 lưựt/ngày thi C0 " tóo hiêm xã 
hội aiông  thanh toán tiên khám bệnh từ lưọt khám thứ 66 trở lên của bàn khám

đó.
Điều 6. Xác định SỐ ngày giưímg, áp dụng mức giá và thanh toán tiên 

ngày giưòng giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tê
1. Xác định số ngày giường điều trị nội trú để thanh toán úền giưò-ng bệnh:

a) Số ngày điều trị nội trú bằng ngày ra viện trừ (-) ngày vào viện cộng (+)
11 áp dụng đối với các trường hợp; ^

- Người bệnh nặng đang điều trị nội trú mà tình trạng bệnh chưa thuyra 
giim, từ vong h7ặc dien biên nặng lên nhung gia đình xin w  hoặc chuyển viện lên

tuyến trên;  ̂ ^
- Người bệnh đã được điều trị tại tuyến ừên qua giai đoạn câp cứu nhung van 

cần tiếp tục điều trị nội trú được chuyển về tuyến dưới hoặc sang cơ sở y

b) SỐ ngày điều trị nội trú bằng ngày ra viện trừ (-) ngày vào viện; áp dụng
đối với các trưcmg hợp còn lại. ^

c) Riêng trường hợp người bệnh vào viện và ra viện trong cùng một ngày 
(hoặc Vào viên ngày hôm trươc, ra ngày hôm sau) có thời gian điều trị trên 04 giờ 
đêrdưới 24 giờ ằ i  được tính là 01 ngày điều trị. Trường hợp n^uời bệdi khoa 
cap cm , ũiông qua khoa khám bệnh, có thời gian cấp cứu, điều trị tù 04 giờ trớ 
x X g  (kê cả trường họp ra viện, vào viện hoặc chuyển viện, tử vong được thanh 
toán tiền khám b ệ l ,  tiên điuôc, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật, không thanh 
toán tiền ngày giường bệnh hồi sức câp cún.

d) Trường hợp người bệnh vào viện và ra viện có thời gian điều tri từ 04 giờ 
trở xuông thi đưọc thanh toán tiền khám bệnh, tiền thuốc, vật tư y tế va các d ch 
vụ kỹ thuật mà người bệnh đă sử dụng, không đưạc tinh tiền giường điêu trị nội

trú. „
2. Trường hợp trong cùng một ngày người bệnh chuyển 02 khoa thì môi 

khoa chỉ được tinh 1/2 ngày. Trường hợp trong cùng một ngày người bệi* chuyên 
tư 3 khoa trở lên thì giá ngay giường bệnh hôm đó được tính băng bìn cộng 
tiền ngay giường tại khoa có thời gian nằm điều trị trên 04 giờ có mú^ g a tien 
giường cao nhất và tại khoa có thời gian nằm điều trị trên 04 giờ có mức giá tiên

giường thấp nhất.
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4. Giá ngày giường bệnh được tính cho 01 người/01 siưòHB Tnrímo 1, ^  •
m ứ* T f  tm”  ghep 02 ngườ“ oi g i X g  Ấi cW đ tĩc  t h ^  tofa^/2
mức g á trưòng h w  nằm ghép từ 03 người trờ lèn thì chi được thẵĩh tỔán T m ú c  
giá ngày giường điều frỊ tương ứng.

các truỉng ‘ '"* ’ ‘=''‘= ƠCU) chi đ u .c  áp dụ.g trong

lliiiilillissviẹc  ̂ an hành quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống đôc (sau đâv crni 
Quyết định số Ol/2008/QĐ-BYT) ’ ^

trong khoa cấp cứu hoặc khoa Gây mê hồi sức có môt sá 
giưcmg được sử dụng để điều ữị tích cực; g i X g  bệiẲ sau Mu p M utua  ỉáT phlu

8 - ^ 8  p " h  „ìy đ í l g  X ạ c  y Z  c L  cùa g S t ó
suc tiCì cực quy Ịi^ tại Qụy chế cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống đôc ban

B ?tr^„"g  Bộ OI/2008/QĐ-BYT ngTy ỉ l  ftáng 01 n Z  2008 c S

điề„ t u*”  *ý pl>àí đươc chăm sóc
,n 1 ™ * “ , .  °  “ P ° ™ ’ hồi Slic tích cực và ch X g đ ộ r c á c ’

loại giường khác quy định Phụ lục II bai, hàah kèm theo Thông tư này

m i  J '  r,°' “̂ 8 có giuòng hồi sức cấp c to  (ví dụ khoa
Nhi 06 giưtag hôi sức cấp c™ nhi, cáo S o a  sâ sin£ hoặc ch to  sóTđã b^ rtó

It,h ĩ «“  " 8 ? g ^ I g  h r s ứ c  cấp cứu quyđịnh tại dịch vụ số 2 Phụ lục II ban hành kem theo ITiong tư nay

7. Bệnh viện hạng III, hạng IV hoặc chưa xếp hạng nhưng đưac cơ quan có 
thán, quyền phê duyệt thực hiện phẫu thuật loại đặc b S  tw áp dụng mức Ịtó tiên 
giưcmg ngoại khoa cao nhất của bệnh viện nơi thực hĩệrdỊch vụ đ r

Ná, ph™ thuật loại đặc biệt:
“ Í S ' ' , *■ mức giá “ g ^  g là n g  bệSi

E  IV r  T r h  “ ® viện T ự c  xếp
s  I  s ,  í r *  f ’ ■ s"ả ngày giường b ệT n g o Ịỉ khoa sau phâu thuật loại I của bệnh viện hạng IV • ỗ ạ

nh„ p'’“  khác nhau theo các
chuyên khoa (trừ chuyên khoa nhi) tại Thông tư s  50/2014TT-BYT ngTy 26



tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phân loại phẫu thuật, thủ thuật 
và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật (sau đây gọi tắt là Thông 
tư sô 50): áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng theo phân loại 
phẫu thuật thấp nhất.

9. Các phẫu thuật được Bộ Y tế xếp tương đương với một phẫu thuật quy 
định tại Thông tư này nhưng có phân loại phẫu thuật khác nhau theo từng chuyên 
khoa tại Thông tư sô 50 thì áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng 
theo phân loại của phẫu thuật đó đã quy định tại Thông tư số 50.

10. Các phẫu thuật chưa được phân loại phẫu thuật quy định tại Thông tư số
50 thì áp dụng mức giá ngày giường ngoại khoa loại 4 của hạng bệnh viện tương 
ứng. ’

11. Đối với các bệnh viện y học cổ truyền hạng I trực thuộc Bộ Y tế: giá 
ngày giường bệnh áp dụng theo các khoa tương úĩig với các loại giường của bệnh 
viện hạng I, không áp dụng giá của các bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế 
tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

12. Đôi với các khoa thuộc bệnh viện y học cô truyên (trừ các bệnh viện quy
jjịnh tại khoản 11 E)iêu này), bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng:  ̂ .

a) Giường Hồi sức tích cực (ICƯ): theo quy định tại khoản 5 Điều này;

b) Giường Hồi sức cấp  cứu: theo quy định tại khoản 6 Điều này;

c) Người bệnh điều trị tại các khoa ung thư, nhi; áp dụng giá ngày giường 
nội khoa loại 1;

d) Người bệnh điều trị một trong cảc bệnh: tổn thương túy sống, taỉ bỉến 
mạch máu não, chân thương sọ não: áp dụng giá ngày giường nội khoa loại 2;

đ) Người bệnh điều trị tại các khoa còn lại: áp dụng giá ngày giưÒTig nội 
khoa loại 3.

13. Đối với các cơ sở y tế tổ chức các khoa theo hình thức liên khoa: áp 
dụng mức giá ngày giường nội khoa của chuyên khoa thấp nhất trong các khoa 
tương ứng với hạng bệnh viện.

14. Chỉ trong trường hơp quá tải, cơ sở y tế mới được kê thêm giường bệnh 
ngoài số giường kế hoạch được giao để phục vụ người bệnh và được tổng họp để 
thanh toán với cơ quan bảo hiêm xã hội theo quy định tại khoản 16 Điều này.

 ̂ 15. Trường hợp người bệnh nằm trên băng ca, giưÒTig gấp: áp dụng mức giá
bằng 50% giá ngày giường theo từng loại chuyên khoa quy định tại Phụ lục II ban 
hành kèm theo Thông tư này.

16. Việc thanh, quyết toán tiền ngày giường bệnh hàng quý giữa cơ quan 
bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế thực hiện như sau;

a) Xác định số giường thực tế sử dụng trong quý (năm) = Tổng số ngày điều 
trị nội trú trong quý (năm) chia (:) số ngày thực tế trong quý (năm là 365 ngày),



trong đó số ngày điều trị nội trú được quy đổi theo nguyên tắc: giưòng băng ca, 
giường gấp, giường ghép 02 người: 02 ngày giường quy đổi bằng 01 ngày; giường 
ghép từ 03 người trỏ’ lên: 03 ngày giường quy đổi bằng 01 ngày.

b) Trường hợp cơ sở y tế có số giường thực tế sử dụng trong quý thấp hơn 
hoặc bằng 120% số giường kế hoạch được giao: thanh toán 100% tổng số tiền theo 
số ngày giường thực tế và mức giá quy định.

c) Trường họp cơ sở y tế có số giường thực tế sử dụng cao hơn 120% số 
giưò-ng kế hoạch được giao trong năm, cơ sở y tế và cơ quan bảo hiếm xã hội xác 
định để thống nhất việc thanh toán như sau:

- Xác định tỷ lệ sử dụng giường thực tế hàng quý (sau đây gọi tắt là tỷ lệ sử 
dụng giường bệnh), bằng (=) số giường thực tế sử dụng của quý chia (:) cho số 
giường thực tế sử dụng năm 2015 (năm trước khi thông tuyến) nhân (X) với 100%. 
Trường họp tỷ lệ sử dụng giường thực tế theo cách tính nêu trên;

+ Nhỏ hơn hoặc bằng 130%: cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán cho cơ sở y 
tế bằng 100% tổng số tiền theo sổ ngày giưcmg thực tế và mức giá quy định;

+ Lớn hơn 130% đến 140%: cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán cho cơ sở y tế 
bằng 97% tổng số tiền theo sổ ngày giường thực tế và mức giá quy định;

+ Lớn hơn 140% đến 150%: cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán cho cơ sở y tế 
bằng 95% tổng số tiền theo số ngày giưÒTig thực tế và mức giá quy định;

+ Lớn hơn 150%: cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán cho cơ sở y tế bằng 90% 
tổng số tiền theo số ngày giường thực tế và mức giá quy định.

d) Trường họp cơ sở y tế luôn trong tình trạng quá tải do nguyên nhân 
khách quan như: mở rộng địa giới hành chính, số thẻ đăng ký khám, chữa bệnh 
ban đầu tăng; Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 
giao tăng giường bệnh và số lượng vị trí việc làm để bảo đảm chất lượng dịch vụ 
Ichám, chữa bệnh.

đ) Trường hợp cơ sở y tế đưa công trình, hạng mục cải tạo, mở rộng, nâng 
cấp hoặc xây dựng mới vào sử dụng nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao 
tăng giường bệnh thì Sở Y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội thống nhất sổ giường 
bệnh tăng thêm của khu vực này được cộng (+) vào số giưÒTig kế hoạch đã được 
cơ quan có thẩm quyền giao trước đó để thực hiện thanh toán theo quy định tại 
khoản này.

17. Ngày giường bệnh ngoại khoa sau thực hiện “Phẫu thuật đục thủy tinh 
thể bằng phương pháp Phaco” áp dụng mức giá “Ngày giường bệnh ngoại khoa, 
bỏng” của loại 3 tương ÚTig theo hạng bệnh viện của Phụ lục II ban thành kèm theo 
Thông tư này.

Điều 7. Áp dụng giá và điều kiện, mức thanh toán của một số dịch vụ kỹ 
thuât đăc thù• •

1. Các dịch vụ kỹ thuật y tế được áp dụng theo thứ tự như sau:
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 ̂ a) Đối với các dịch vụ cụ thể đã được quy định mức giá tại các phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư này: áp dụng theo mức giá đã được quy định.

 ̂ b) Các dịch vụ kỳ thuật chưa được quy định mức giá tại các phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư này nhưng đã được xếp tương đương về kỹ thuật và chi 
phí thực hiện: áp dụng theo mức giá của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương 
đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện.

c) Trường họp có sự trùng lặp giữa các chuyên khoa khác nhau thì dịch vụ 
kỹ thuật thực hiện ở chuyên khoa nào sẽ áp dụng mức giá của dịch vụ kỹ thuât ở 
chuyên khoa đó. • • •=-

, 2- Đối với các dịch vụ kỹ thuật mới quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 69
của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ kỹ thuật còn lại khác (trừ các dịch 
vụ đã được Bộ Y tê xêp tương đưong về kỹ thuật và chi phí thực hiện) chưa đưọ'c 
quy định mức giá: cơ sở y tế xây dựng định mức, phương án giá, đề xuất mức giá 
và báo cáo Bộ Y tê đê xem xét, quy định mức giá.

3. Đối với các dịch vụ kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền (các Bộ CO' 

quan trung ương đôi với đơn vị thuộc trung ương quản lý, Sở Y tế đối vói đơn vị 
,thụộc địa phương quản lý) phê duỵệt danh mục dịch vụ kỹ thuật (trừ các dịch .vụ 
chăm sóc đã tính trong chi phí ngày giường điều trị, các dịch vụ là một công đoạn 
đã được tính trong chi phí của dịch vụ khác) nhưng chưa được quy định mức ơi á; 
các dịch vụ kỹ thuật đã được chỉ định thực hiện nhưng vì nguyên nhân diễn biến 
bệnh hoặc thể trạng người bệnh nên không thể tiếp tục thực hiện được kỹ thuật đã 
chỉ định: thanh toán theo số lưọĩig thực tế các loại thuốc, vật tư đã sử dụng cho 
người bệnh và giá mua theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp thực hiện nhiều can thiệp trong cùng một lần phẫu thuật: 
thanh toán theo giá của phẫu thuật phức tạp nhất, có mức giá cao nhất, các dịch vụ 
kỹ thuật khác phát sinh ngoài quy trình kỳ thuật của phẫu thuật nêu trên đưọ'c 
thanh toán như sau;

a) Bằng 50% giá của các phẫu thuật phát sinh nếu kỹ thuật đó vẫn do một 
kíp phẫu thuật thực hiện;

b) Bằng 80% giá của các phẫu thuật phát sinh nếu kỹ thuật đó phải thay kíp 
phâu thuật khác để thực hiện;

c) Trường họp thực hiện dịch vụ phát sinh là các thủ thuật thì thanh toán 
80% giá của dịch vụ phát sinh.

5. Đối với dịch vụ “Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài <15 cm”; 
chi thanh toán đôi với người bệnh điêu trị nội trú trong các trường hợp sau: vết 
thương hoặc vết mổ nhiễm trùng; vết thương có thấm dịch, máu trong các tổn 
thương lóc da, hở da diện tích trên 6 cm^; vết thương đã có chèn gạc; vết thương 
chân ống dẫn lưu chảy dịch nhiều; đa vết thương hoặc vết mổ; hoặc sau 1 phẫu 
thuật nhưng phải thực hiện tìr hai đường mổ trở lên; không áp dụng đối với thay



băng trong các trường hợp sau: phẫu thuật nội soi, thay băng vết mổ, vết thương 
thông thường, thay băng rốn sơ sinh.

6. Đối với dịch vụ “Thay băng vết mổ có chiều dài trên 15 cm đến 30 cm”
trong điều trị nội trú chỉ áp dụng đối với một số trường hợp sau:

a) v ế t mổ nhiễm trùng, rò tiêu hóa, rò mật, rò nước tiểu;

b) vết mổ sau phẫu thuật nhiễm khuẩn (viêm phúc mạc bụng hoặc viêm
xưong hoặc áp xe), vết mổ sau phẫu thuật ống tiêu hóa hoặc hệ tiết niệu hoặc 
đường mật hoặc bụng cổ chướng;

c) vết mổ sau một phẫu thuật nhưng phải thực hiện tò hai đường mổ trở lên;

d) Trường hợp phẫu thuật mổ lấy thai; được áp dụng mức giá này nhưng tối 
đa Idiông quá 03 lần.

7. Đối với xét nghiệm hòa hợp miễn dịch ở nhiệt độ 37°c và có sử dụng 
huyết thanh kháng globulin (nghiệm pháp Coombs gián tiếp) trong truyên máu: 
Thanh toán theo giá của dịch vụ “Phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng globulin 
người” có số thứ tự 1340 hoặc 1341 tại Phụ lục III.

8. Việc thanh, quyết toán một số dịch vụ kỹ thuật như; Chụp X-quang 
thường, Chụp X-quang số hóa (để chẩn đoán), Chụp CT Scanner đến 32 dãỵ (để 
chẩn đoán, dịch vụ có số thứ tự 42, 43 tại Phụ lục III), Siêu âm (dịch vụ có sô thứ 
tự 1, 2 tại Phụ lục III), Chụp cộng hưởng từ (Mm), dịch vụ có số thứ tự 67, 68 tại 
Phụ lục III) hàng quý giữa cơ quan bảo hiểm y tế và cơ sở y tế được thực hiện như 
sau;

a) Xác định số ca tối đa được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo mức 
giá quy định tại Thông tư này bằng (=) số ca trung bình theo định mức tính giá 
chia (:) cho 8, lấy kết quả này nhân (X) với số giờ làm việc thực tế của đơn vị, sau 
đó nhân (X) số ngày làm việc thực tế trong quý, lấy kết quả này nhân (X) với sô 
máy thực tế hoạt động của cơ sở y tế trong quý và nhân (X) với 120%.

b) Định mức tính giá (số ca/máy/ngày làm việc 8 giờ); Dịch vụ siêu âm là 
48 ca; Chụp X-quang thường, Chụp X-quang số hóa là 58 ca, Chụp CT Scanner 
đến 32 dãy là 29 ca; Chụp cộng hưởng từ (MRI) là 19 ca.

c) Trường hợp số ca đề nghị thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng số ca tối đa theo 
cách tínli tại điểm a khoản này: cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo số ca 
thực tế và mức giá quy định tại Thông tư này.

d) Trường hợp số ca đề nghị thanh toán cao hơn số ca tối đa theo cách tính 
tại điểm a khoản này: Đối với số ca bằng số ca tối đa theo cách tính tại điểm a 
Ichoản này, cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo mức giá quy định tại Thông 
tư này. Đối với số ca lớn hơn số ca tối đa theo cách tính tại điểm a khoản này, cơ 
quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo mức giá không bao gồm chi phí tiên lương, 
mức giá thanh toán cụ thể như sau:

- Dịch vụ Siêu âm (chẩn đoán): bằng 55% mức giá quy định.
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- Chụp X-quang ứiường; Chụp X-quang số hóa: bằng 85% mức giá quy định.

- Dịch vụ Chụp CT Scanner đến 32 dãy; bằng 95% mức giá quy định.

- Dịch vụ Chụp cộng hưởng từ (MRI); bằng 97% mức giá quy định.

Ví dụ: Cơ sở y tế A có 3 máy X-quang thực tế hoạt động, số giờ làm việc 
thực tế là 9 giờ (làm thêm 01 giờ/ngày); cơ sở y tế có tổ chức khám bệnh vào thứ
7, quý III/2018 có 92 ngày, số ngày làm việc của quý là 78 ngày;

Số ca tối đa được cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán theo mức giá Chụp X-quang 
quy định tại Thông tư này là; (58:8) X 9 X 3 X 78 X 120% = 18.322,2 ca.

Tổng số ca chụp X-quang đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trong 
quý III/2018 nhỏ hơn hoặc bằng 18.322 ca thì được cơ quan bảo hiểm y tể thanli 
toán theo mức giá quy định tại Thông tư này.

Trưòng hợp số ca cơ sở y tế đề nghị thanh toán lớn hơn 18.322 ca, giả sử là 
20.000 ca, cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán 18.322 ca theo mức giá quy định tại 
Thông tư này; còn lại 1.678 ca (=20.000 ca -  18.322 ca) cơ quan bảo hiểm y tế 
thanh toán với mức giá bằng 85% mức giá quy định tại Thông tư này.

9. Các quy đÌỊnh tại khoản 8 Điều này, klioản 6 Điều.5 và klioản 16 Điều 6 
Thông tư này chỉ áp dụng để thanh toán giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y 
tế, không áp dụng để tính chi phí đồng chi trả của người bệnh.

10. Trong thời gian có thiên tai, dịch bệnh: cơ quan bảo hiểm xã hội thanli 
toán cho cơ sở y tế theo mức giá và số lượng dịch vụ thực tế, không áp dụng quy 
định thanh toán tại khoản 8 Điều này, khoản 6 Điều 5 và khoản 16 Điều 6 Thông 
tư này.

Điều 8. Ngân sách nhà nước bảo đảm đối vói các chi phí chưa tính 
trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

1. Các Bộ, cơ quan trung ương tổng họp, báo cáo với Bộ Tài chính, Sở Y tế 
các tỉnh, thành phố trac thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo với ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh tiếp tục bảo đảm ngân sách theo phân cấp ngân sách và các quy định hiện 
hành về nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lưoTig đối với:

a) Các khoản chi theo chế độ quy định tại các văn bản nêu tại khoản 5 Điều 
3 Thông tư này.

b) Ngân sách nhà nước bảo đảm để thực hiện cải cách chính sách tiền lương 
theo các quy định hiện hành của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối vói cán 
bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

2. Trường họp nguồn thu của đơn vị không đảm bảo hoạt động thường 
xuyên, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự 
bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo 
đảm chi thường xuyên: đơn vị tiếp tục được ngân sách nhà nước bảo đảm phần chi



thường xuyên còn thiếu để bảo đảm chế độ cho người lao động và hoạt động bình 
thường của đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Điều 9. Tổ chức thưc hiên• •

1. Trách nhiệm của Bộ Y tế:

a) Vụ Kế hoạch Tài chính:

- Làm đầu mối thống nhất với các vụ, cục có liên quan của Bộ Tài chính 
xem xét, điêu chỉnh, bô sung kịp thời giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
Idii bổ sung các yếu tố hình thành giá theo lộ trình, nhà nước điều chỉnh chính sách 
tiền lương, điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc chi phí của các yếu tố hình 
thành giá thay đổi.

 ̂ - Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai
kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc.

b) Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh làm đầu mối, phối hợp với các vụ 
cục và đơn vị có liên quan chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục thực 
hiện nghiêm^ các quy định về chuyên môn, thực hiện đồng bộ các giải pháp để 
nâng cao chât lượng dịch vụ; tổ chức việc kiểm ừa, thanh tra, giám sát hoạt động 
chuyên môn liên quan đến việc chỉ định sử dụng dịch vụ, thuốc, vật tư, chỉ định 
người bệnh vào điều trị nội trú và các hoạt động chuyên môn khác.

c) Vụ Bảo hiểm Y tế làm đầu mối, phối họp với các vụ, cục, Thanh tra Bộ 
và các đon vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoặc chỉ đạo Sở Y tế cơ 
quan quản lý y tê của các bộ, ngành tổ chức việc kiểm tra, giám sát các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnli, các đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện quy 
định của Thông tư này.

d) Thanh tra Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các vụ, cục, đơn vị có liên quan tổ 
chức thanh tra hoặc chỉ đạo Sở Y tế, cơ quan quản lý y tế các bộ, ngành tổ chức 
việc thanh tra các cơ sở khám bệnli, chữa bệnh, các đơn vị, tổ chức có liên quan 
trong việc thực hiện quy định của Thông tư này.

2. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

a) Tổ chức thực hiện Thông tư này, chỉ đạo bảo hiểm xã hội các cấp thực 
hiện thanh toán kịp thời, theo các quy định hiện hành và Thông tư này cho các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện các mức giá 
chưa phù hợp, có văn bản đề nghị Bộ Y tế để xem xét, điều chỉnh.

b) Định kỳ (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng) thông báo cho Bộ Y tế, 
chỉ đạo bảo hiểm xã hội các cấp thông báo cho ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố, 
Sở Y tế, cơ quan quản lý y tế các bộ, ngành về những trường họp sử dụng dịch vụ 
thuôc, vật tư quá mức cân thiết, chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú chưa đúng 
quy định.

3. Trách nhiệm của Sở Y tế:
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 ̂  ̂ a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai kiểm tra 
giam sat, sơ ket, tông kêt việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn quản lý

b) Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chừa bệnh thuộc địa phưoTig quản lý tiếp 
tục thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn, thực hiẹn đồng bộ các giải 
pháp đế nâng cao chất lượng dịch vụ.

 ̂ c) Báo cáo cấp có thẩm quyền giao giường bệnh, quyết định số lượng người 
làm việc cho các cơ sở y tế thuộc địa phương quản lý để các cơ sở y te co đủ 
giường bệnh, nhân lực đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng dịch vụ khám 
chữa bệnh cho nhân dân. ' ’ ' ’

4. Trách nhiệm của các cơ sở khám, chữa bệnh:

a) Phải sử dụng số kinh phí tương đương với chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết 
bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ đã kết cấu trong gia dịch w  khám bệnh, ngày 
giường điêu trị (bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II tương đương với 5% mức 
giá, bệnh viện hạng III, hạng IV, chưa phân hạng tương đưong với 3% mức giá) để 
sửa chữa, nâng cấp, mở rộng khu vực khám bệnh, các khoa điều trị- mua bo sung 
thay thê; bàn, ghế, giường, tủ, xe đẩy, điều hòa nhiệt độ, quạt, đèn sưởi, quạt sưỏT 
máy tính, các bộ dụng cụ khám bệnh đa khoạ,xhuyên khoa; chăn, ga, gối đệm 
chiêu; ... đê bảo đảm điều kiện chuyên môn, vệ sinh, an toàn người bệnh và nâng 
cao chất lượng phục vụ người bệnh.

b) Thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn y tế, đặc biệt là việc chỉ 
định người bệnh vào điều trị nội trú; chuyển tuyến, chỉ định sử dụng dịch vụ 
thuốc, vật tư theo đúng quy định.

Điều 10. Điều khoản tham chiếu

Trường họp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thế 
hoặc sửa đôi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản đã thay thế hoặc văn bản đã được 
sửa đổi, bổ sung đó.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 2019.

Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp

1. Tiếp tục áp dụng danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh
được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí đã quy định tại Quyết đmh 
số 7435/QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ve việc ban 
hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương 
đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện. '

2. Người bệnh đang điêu trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm 
thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này và ra viện hoặc kết thúc đọt điều 
trị ngoại trú sau thời điểm thực hiện mức giá quy định tại Thông tư này tiếp tục áp 
dụng mức giá đã được cấp có thẩm quyền đã phê duyệt trước thời điểm thực hiện



mức giá theo quy định tại Thông tư này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều 
trị ngoại trú.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, 
địa phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
- Thủ tướng Chính phủ, TTiTY"Tĩ?TT’ế^lVí~'
- Các Phó Thủ tuứng Chính phủ;  ̂ 1 K U
- Văn phòng Chính phủ;
- Vãn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ưoTig và các Ban của Đảng;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quôc hội;
- Công báo; cổ n g  TTĐT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; N g u y ễ n  T r ư ờ n g  S ơ n
- Toà án nhân dân tôi cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục kiểm tra vãn bản QPPL-BỘ Tư pháp;
- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nạm;
- Cơ quan Trung ưo-ng của các đoàn thể;
- H Đ l^ , UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Sỏ- Y tế, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố ừực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, các đoTi vị trực thuộc Bộ Y tê;
- Lưu; VT, IOTTC(02), PC(02).
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B ộ  YTỂ Phụ lục I

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
(Ban hành kèm theo Thông tư sẻ  /2019/TT-BYT ngày /  /2019 của Bộ Y tế)

Đơn vị: đồng

STT Cơ sở y tế

Giá bao gồm chi 
phí trực tiếp, 
tiền lương và 
chi phí quản lý

Ghi chú

1 2 4 5

1 Bệnh viện hạng đặc biệt 40.000

2 Bệnh viện hạng I 40.000

~ 3 Bệnli viện hạng II 35.800

4 Bệnh viện hạng III 31.700

5 Bệnh viện hạng IV 28.600

6 Trạm y tế xã 28.600

7

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên 
gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường họp 
mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn 
tại cơ s ở  khám, chữa bệnh).

200.000



Bộ YTẾ
í ^ u  JJ-

GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH
(Ban hành kèm theo Thông tư so /2019/TT-BYT ngày / /2019 của Bộ Y tê)

Đơn vị: đồng

Số TT Các loại dịch vụ
Bệnh viện 
hạng Đặc 

biệt

Bệnh viện 
hạng I

Bệnh viện 
hạng II

Bệnh viện 
hạng III

Bệnh vện 
hạng IV

A B 1 2 3 4 5

1
Ngày điều trị Hồi sức tích cực 
(ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc 
ghép tế bào gốc

814.300 734.100 626.900

2 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu 476.900 444.600 338.400 293.600 261.900

3 Ngày giường bệnh Nội khoa:

_ 3.1

Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm , Hô 
hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, 
Tâm thần, Thần kinh, L ão , N h i, Tiêu 
hoắ, Thận học, N ội tiết; DỊ ứng (đối 
vói bệnh nhân dị ứng thuốc nặng; 
Stevens ionhson  hoặc Lyell)

252.200 _ 235.800 194.800 178.100 159.000

Các khoa trên thuộc Bệnh viện  
chuyên khoa trực thuộc B ộ Y  tế tại 
Hà N ội và Thành phố Hồ Chí Minh

252.200

3.2

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-K hóp, 
Da liễu, Dị ứng, Tai-M ũi-H ọng, Mắt, 
Răng Hàm Mặt, N goại, Phụ -Sản 
không mổ; YH DT hoặc PHCN cho 
nhóm người bệnh tổn thưo'ng tủy 
sống, tai biến xnạch máu não, chấn 
thương sọ não.

228.700 212.000 166.600 155.200 138.100

Các khoa trên thuộc Bệnh viện  
chuyên khoa trực thuộc B ộ Y tế tại 
Hà N ội và Thành phố Hồ Chí Minh

228.700

3.3
Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi 
chức năng

192.700 178.400 136.000 126.100 116.600

4
Ngày giường bệnh ngoại khoa, 
bỏng:

4.1
L oại 1; Sau các phẫu thuật loại đặc 
biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích 
cơ thể

350.600 316.300 266.900

Các khoa trên thuộc Bệnh viện  
chuyên khoa trực thuộc B ộ Y tế tại 
Hà N ội và Thành phố Hồ Chí Minh

350.600

4.2
Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; 
Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ  
thể

312.900 287.900 233.000 206.500 185.600



SỐ TI

A

Các loại dịch vụ

B

B ệnh viện  
hạng Đặc 

biệt

Bệnh viện 
hạng I

Bệnh viện 
hạng II

Bệnh viện 
hạng III

Bệnh vện 
hạng IV

Các khoa trên thuộc Bệnh viện 
chuyên khoa trực thuộc B ộ Y tế tai 
Hà N ội và Thành phố H ồ Chí Minh

1 2

312.900

3 4 5

4.3

L oại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; 
B ỏng độ 2 trên 30%  diện tích cơ thể 
Bỏng độ 3-4 dưó-i 25%  diện tích cơ  
thể

271.700 251.700 207.400 182.800 161.700

Các khoa trên thuộc Bệnh viên  
chuyên khoa trực thuộc B ộ Y tể tại 
Hà N ội và Thành phố Hồ Chí Minh

271.700

4.4
L oại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; 
Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích 
cơ thể

244.500 225.400 177.800 154.700 140.200

5 Ngày giuòng trạm y tế xã 5 8 .3 0 0

6 Ngày giưòng bệnh ban ngày Đ ư ợ c  tính bằng 0,3 lần g iá  n g à y  g iư ờ n g  của các k h o a  và  

loại p h ò n g  tư ơ n g  ứng.

Ghi chú: Giá ngày giường điều ừị nội tni chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.



B ộ  YTẾ
_s_______

Phụ lục III

GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư /2019/TT-BYT ngày /  /2019 của Bộ Y tế)

Đơn vị: đồng

STT
STT  

TT 37
M ã dịch  vụ Tên dịch vụ

Giá bao gồm chi 
phí trực tiếp, 

tiền lưong và chi 
phí quăn lý

Ghi chú

1 2 3 4 8 9

A A CHẨN ĐOẢN BẰNG HÌNH ẢNH

I I Siêu âm

1 1 04C1.1.3 Siêu âm 37.000

2 2 03C4.1.3 Siêu âm + đo trục nhãn cầu 78.600

3 01 Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng 187.000

4 4 03C4.1.1 Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch 
máu

229,000

5 5 03C4.1.6 Siêu âm Doppler màu tim + cản âm 265.000

6 6 03C4.1.5 ^Siêu âm tim gắng sức 605.000 — -

7 7 04C1.1.4
Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D 
REAL TIME)

471.000

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

8 8 04C1.1.5
Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch 
máu qua thựe quản

830.000

9 9 04C1.1.6
Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo 
dự trữ lưu lưọ-ng động mạch vành 
FFR

2.060.000

Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu 
âm, bộ dụng cụ đo dự trù' lưu 
lưọTig động mạch vành và các 
dụng cụ để đưa vào lòng 
mạch.

II II Chụp X-quang thưòng

10 10
Chụp X-quang phim < 24x30 cm (1 
tư thế)

51.800 Áp dụng cho 01 vị trí

11 11
Chụp X-quang phim < 24x30 cm (2 
tư thế)

57.900 Áp dụng cho 01 vị trí

12 12
Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 
tư thế)

57.900 Áp dụng cho 01 vỊ trí

13 13
Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 
tư thế)

71.300 Áp dụng cho 01 vị trí

14 Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp 13.500

15 14 03C4.2.2.1
Chụp sọ mặt chỉnh nha thường 
(Panorama, Cephalometric, cắt lóp 
lồi cầu)

66.200

16 15 03C4.2.I.7 Chụp Angiography mắt 220.000

17 16 04C1.2.5.33
Chụp thực quản có uống thuốc cản 
quang

104.000
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TT 37
M ã dịch vụ Tên dịch  vụ

Giá bao gồm chi 
phí trục tiếp, 

tiền lu'0'ng và chi 
phí quản lý

Ghi chú

1 2 'ì3 4 8 9

41 39
Chụp X-quang sô hóa đưÒTig dò, các 
tuyến có bom thuốc cản quang trực 
tiếp

398.000
Chưa bao gồm ống thông, 
kim chọc chuyên dụng.

IV IV
Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, 
cộng hưỏng từ

42 40 04C1.2.6.41 Chụp CT Scanner đến 32 dãy không 
có thuốc cản quang

520.000

43 41 04C1.2.6.42
Chụp CT Scanner đến 32 dãy có 
thuốc cản quang

648.000
Chưa bao gồm thuốc cản 
quang.

44 42 04C1.2.6.63
Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 
dãy có thuốc cản quang

1.530.000
Chưa bao gồm thuốc cản 
quang.

45 43 04C1.2.63
Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 
dãy không có thuốc cản quang

1.266.000

46 44
Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 
128 dãy có thuốc cản quang

3.201.000
Chưa bao gồm thuốc cản 
quang.

47 45
Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 
128 dãy không có thuốc cản quang

2.927.000

48 46 04C1.2.6.64
Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên 
có thuốc cản quang

2.597.000
Chưa bao gồm thuốc cản 
quang.

49 - 47
Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên 
không cố thuốc cản quãng

2.040.000

50 48
Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 
dãy có thuốc cản quang

5.372.000
Chưa bao gồm thuốc cản 
quang.

51 49
Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 
dãy không thuốc cản quang

4.944.000

52 50 04C1.2.6.61 Chụp PET/CT 19.966.000
Chưa bao gôm thuôc cản 
quang

53 51 04C1.2.6.62 Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị 20.696.000
Chưa bao gồm thuốc cản 
quang

54 52 04C1.2.6.43
Chụp mạch máu số hóa xóa nền 
(DSA)

5.772.000

55 53 04C1.2.6.44
Chụp động mạch vành hoặc thông 
tim chụp buồng tim dưới DSA

6.100.000

56 54 04C1.2.6.45
Chụp và can thiệp tim mạch (van 
tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) 
dưó’i DSA

7.027.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên 
dụng dùng để can thiệp: bóng 
nong, stent, các vật liệu nút 
mạch, các loại ổng thông 
hoặc vi ống thông, các loại 
dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các 
vòng xoắn kim loại, krói lọc 
tĩnh mạch, dụng cụ lấy dị vật, 
bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ 
dụng cụ bít (bộ thả dù, dù các 
loại).
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M ã dịch vụ Tên dịch vụ

Giá bao gồm chi 
phí trục tiếp, 

tiền lương và chi 
phí quán lý

Ghi chú

1 2 3 4 8 9

57 55 04C1.2.6.46 Chụp và can thiệp mạch chủ bụng 
hoặc ngực và mạch chi dưới DSA 9.347.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên 
dụng dùng để can thiệp: bóng 
nong, bộ bom áp lực, stent, 
keo nút mạch, các vật liệu 
nút mạch, các vi ống thông, 
vi dây dẫn, các vòng xoắn 
kim loại, lưới ỉọc tĩnh mạch.

58 56 Chụp và can thiệp mạch chủ bụng 
hoặc ngực và mạch chi dưól C-Arm 8.058.000

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

59 57 04C1.2.6.48 Chụp, nút dị dạng và can thiệp các 
bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA 9.966.000

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

60 58 04C1.2.6.47 Can thiệp đường mạch máu cho các 
tạng dưới DSA 9.399.000

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, các 
vòng xoắn kim loại.

61 59 04C1.2.6.50

Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp 
qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt 
giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng 
mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, 
dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng 
dưới DSA.

2.168.000

Chưa bao gồm kim chọc, 
stent, các sonde dẫn, các dây 
dẫn, dây đốt, ống thông, 
buồng truyền hóa chất, rọ lấy 
sỏi.

62 60 Can thiệp khác duứi hưÓTig dẫn của 
CT Scanner 1.220.000 Chưa bao gồm ống dẫn lưu.

63 61 04C1.2.6.50
Dẫn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật 
đưòng mật hoặc đặt sonde JJ qua da 
dưói DSA

3.728.000

Chưa bao gồm kim chọc, 
bóng nong, bộ nong, stent, 
các sonde dẫn, các dây dẫn, 
ống thông, rọ lấy dị vật.

64 62 03C2.1.56
Đốt sóng cao tần hoặcvi sóng điều 
trị u gan dưói hưÓTig dẫn của CT 
scanner

1.789.000 Chưa bao gồm đốt sóng cao 
tần và dây dẫn tín hiệu.

65 63 03C2.1.57 Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều 
trị u gan dưới hưóng dẫn của siêu âm 1.273.000 Chưa bao gồm kim đốt sóng 

cao tần và dây dẫn tín hiệu.
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M ã dịch vụ Tên dịch vụ

Giá bao gồm chi 
phí trực tiếp, 

tiền luong và chi 
phí quản lý

Ghi chú

1 2 3 4 ■ 8 9

66 64 04C1.2.6.49

Điều trị các tổn thưong xưoTig, khóp, 
cột sống và các tạng dưới DSA (đổ 
xi măng cột sống, điều trị các khối u 
tạng và giả u xưoTig...)

3.213.000
Chưa bao gồm vật tư tiêu 
hao: kim chọc, xi măng, các 
vật liệu bơm, chất gây tắc.

67 65 03C4.2.5.2 Chụp cộng hưỏng từ (MRI) có thuốc 
cản quang 1.876.000

68 66 03C4.2.5.1 Chụp cộng hưỏTig từ (MRI) không 
có thuốc cản quang 1.050.000

69 67 Chụp cộng hưởng từ gan với chất 
tưoTig phản đặc hiệu mô 8.933.000

70 68 Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ - 
chức năng 3.263.000

V V Một số kỹ thuật khác

71 69 Đo mật độ xưong 1 vị trí 84.800 Bằng phưoTig pháp DEXA
72 70 Đo mật độ xương 2 vị trí 146.000 Bằng phưong pháp DEXA
73 Đo mật độ xương 22.100 Bằng phưong pháp siêu âm

B B CẮC THỦ THUẬT VÀ DỊCH v ụ  
NÔI SOI

74 71 Bom rửa khoang màng phổi 227.0001

75 72 03C1.51 Bom rửa niệu quản sau tán sỏi 
(ngoài cơ thể) 491.000

76 73 Bơm streptokinase vào khoang màng 
phổi 1.068.000

77 74 04C2.108 Cấp cứu ngÙTig tuần hoàn 504.000 Bao gồm cả bóng dùng nhiều 
lần.

78 75 04C3.1.142 Cắt chỉ 34.600 Chỉ áp dụng với ngưòi bệnh 
ngoại trú.

79 76 Chăm sóc da cho nguửi bệnh dị ứng 
thuốc nặng 167.000 Áp dụng vói ngưòi bệnh hội 

chứng Lyell, Steven .lohnson.

80 77 04C2.69 Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi 144.000

81 78 04C2.112
Chọc tháo dịch màng bụng hoặc 
màng phổi duứi hưóng dẫn của siêu 
âm

185.000

82 79 04C2.71 Chọc hút khí màng phổi 151.000
83 80 04C2.70 Chọc rửa màng phổi 217.000
84 81 03C1.4 Chọc dò màng tim 260.000

85 82 03C1.74 Chọc dò sinh thiết vú dưói siêu âm 186.000
Ap dụng vó'i trường họp 
dùng bom kim thông thưò'ng 
để choc hút.

86 83 03C1.] Chọc dò tuỷ sống 113.000 Chưa bao gồm kim chọc dò.

87 84 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp 174.000

88 85 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp 
dưới huứng dẫn của siêu âm 233.000
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Giá bao gồm chi 
phí trực tiếp, 

tiền lu-ong và chi 
phí quản lý

Ghi chú

1 2 3 4 8 9

89 86 04C2.67 Chọc hút hạch hoặc u 116.000

90 87 04C2.121
Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe 
hoặc các tổn thương khác dưới 
hưóng dẫn của siêu âm

160.000

91 88 04C2.122
Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe 
hoặc các tổn thương khác dưới 
hưÓTig dẫn của cắt lóp vi tính

769 .000
Chưa bao gồm thuốc cản 
quang nếu có sử dụng.

92 89 04C2.68 Chọc hút tế bào tuyến giáp 116.000

93 90 04C2.111
Chọc hút tê bào tuyên giáp dưới 
hưóng dẫn của siêu âm

159,000

94 91 04C2.115 Chọc hút tủy làm tủy đồ 558.000
Bao gồm cả kim chọc hút tủy 
dùng nhiều lần.

95 92 04C2.114 Chọc hút tủy làm tủy đồ 135.000
Chưa bao gồm kim chọc hút 
tủy. Kim chọc hút tủy tính 
theo thực tế sử dụng.

96 93
Chọc hút tủy làm tủy đô (sử dụng 
máy khoan cầm tay)

2.482.000

97 94 04C2.98 Dan lưu màng phổi tối thiểu 626.000

98 95
Dần lưu màng phổi, 0 áp xe phổi 
dưói hướng dẫn của siêu âm

713.000

99 96
Dân lưu màng phôi, ô áp xe phôi 
dưói hưó'ng dẫn của chụp cắt lóp vi 
tính

' 1.261.000

100 97 03C1.58 Đặt catheter động mạch quay 574.000

101 98 03C1.59
Đặt catheter động mạch theo dõi 
huyết áp liên tục

1.437.000

102 99 03C1.57
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 
một nòng

686.000

103 100 04C2.104
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 
nhiều nòng

1.184.000

104 101 04C2.103
Đặt ống thông tĩnh mạch bằng 
catheter 2 nòng

1.184.000
Chỉ áp dụng vó’i trường họp 
lọc máu.

105 102
Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo 
đường hầm để lọc máu

7.164.000

106 101 04C2.106 Đặt nội khí quản 597.000

107 103 Đặt sonde dạ dày 94.700

108 104 03C1.52 Đặt sonde JJ niệu quản 964,000 Chưa bao gồm Sonde JJ.

109 105 03C1.32 Đặt stent thực quản qua nội soi 1.203.000 Chưa bao gồm stent.

110 106

Điều trị rung nhĩ bằng năng lưọ-ng 
sóng tần số radio sử dụng hệ thống 
lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện 
học các buồng tim

3.192.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ 
điều trị rối loạn nhịp tim có 
sử dụng hệ thống lập bản đồ 
ba chiều giải phẫu - điện học 
các buồng tim.
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Giá bao gồm chi 
phí trụ c  tiếp, 

tiền luo'ng và chi 
phí quản lý

Ghi chú

1 2 4 8 9

136 132 04C2.117 Nội soi phế quản ống mềm gây tê lẩy 
dị vật 2 .718 .000

137

138

133
Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt 
u, sẹo nội phế quản bằng điện đông 
cao tần

2.991 .000

134 04C2.88 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng 
ống mềm có sinh thiết 456 .000 Đ ã  bao gồm chi phí Test HP

139

140

Nội soi dạ dày làm Clo test 309 .000

135 Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng 
ông mềm không sinh thiết 256 .000

141 136 04C2.90 Nội soi đại trực tràng ống mềm có 
sinh thiết 430.000,

142 137 04C2.89 Nội soi đại trực tràng ống mềm  
không sinh thiết 321.000

143 138 04C2.92 Nội soi trực tràng có sinh thiết 306.000

144 139 04C2.91 Nội soi trực tràng ống mềm không 
sinh thiết 199.000

145 140 03C1.25 Nội soi dạ dày can thiệp 765.000
Chưa bao gồm thuốc cầm máu, 
dụng cụ cầm máu (clip, bộ thắt 
tĩhh mạch thực quản...)

146 141 03C4.2.4.2 Nội soi mật tuỵ ngược dòng (ERCP) 2.817.000

Chưa bao gồm dụng cụ can 
th iệp : sten t, bộ  tán  sỏi CO' 
học, rọ lấy dị vật, dao cắt, 
bóng kéo, bóng nong.

147 142 04C2.85 Nội soi ô bụng 867.000
148 143 04C2.86 Nội soi ổ bụng có sinh thiết 1.033.000
149 144 03C1.36 Nội soi ống mật chủ 175.000
150 145 Nội soi siêu âm chẩn đoán 1.224.000

151 146
Nội soi siêu âm can thiệp - chọc hút 
tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng 
kim nhỏ

3.047.000

152 147 03C1.40 Nội soi tiết niệu có gây mê 893.000

153 148 04C2.101 Nội soi bàng quang - Nội soi niệu 
quản 973.000 Chưa bao gồm sonde JJ.

154 149 04C2.94 Nội soi bàng quang có sinh thiết 682.000
155 150 04C2.93 Nội soi bàng quang không sinh thiết 552.000

156 151 04C2.118 Nội soi bàng quang điều trị đái 
dưõTig chấp 730.000

157 152 04C2.95 Nội soi bàng quang và gắp dị vật 
loặc lấy máu cục 940.000

158 153 Nôi thông động - tĩnh mạch có dịch 
chuyển mạch 1.421.000

159 154 Nối thông động - tĩnh mạch sử dụng 
mạch nhân tạo 1.442.000 «Chưa bao gồm mạch nhân tạo.

160 155 Nối thông động- tĩnh mạch 1.211.000



STT
STT

T T 3 7
M ã dịch vụ Tên dịch vụ

Giá bao gồm chi 
phí trực tiếp, 

tiền lương và chì 
phí quản lý

Ghi chú

1 2 3 4 8 9

161 156 04C2.74 Nong niệu đạo và đặt thông đái 253.000

162 157 03C1.31 Nong thực quản qua nội soi 2.395.000

163 158 04C2.73 Rửa bàng quang 208.000 Chưa bao gồm hóa chất.

164 159 03C1.5 Rửa dạ dày 125.000

165 160 03C1.54 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ 
thống kín 619.000

166 161 Rửa phổi toàn bộ 8.604.000 Đã bao gồm thuốc gây mè

167 162 03C1.55 Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất 
độc qua đường tiêu hoá

874.000

168 163 Rút máu để điều trị 249.000

169 164 Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn 
luTJ ổ áp xe 187.000

170 165
Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông 
dẫn lưu 0 áp xe 628.000 Chưa bao gồm ống thông.

171 166 Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc 
u hoặc nang trong ổ bụng

587.000

172 167 03C1.21 Sinh thiết cơ tim 1.856.000
Chưa bao gồm bộ dụng cụ 
thông tim và chụp buồng tim, 
kim sinh thiết CO' tim.

173 168 04C2.80 Sinh thiết da hoặc niêm mạc 132.000

174 ' 169 Sinh th iế t gan h o ặc  th ậ n  dưới hưÓTig 
dẫn của siêu âm 1.054.000

175 170 Sinh thiết vú hoặc tổn thưoTìg khác 
dưới hướng dẫn của siêu âm

871.000

176 171 Sinh thiết phổi hoặc gan dưói hưóng 
dẫn của cắt lóp vi tính

1.998.000

177 172
Sinh thiêt thận hoặc vú hoặc vị trí 
khác dưới hướng dẫn của cắt lóp vi 
tính

1.788.000

iTs 173 04C2.81 Sinh thiết hạch hoặc u 275.000

179 174 04C2.110 Sinh thiêt màng hoạt dịch dưó'i 
hưó'ng dẫn của siêu âm 1.161.000

180 175 04C2.83 Sinh thiết màng phổi 453,000

181 176 Sinh thiết móng 327.000

182 177 04C2.84 Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm 
đường trực tràng 640.000

Ỉ83 178 04C2.82 Sinh thiết tủy xương 254.000 Chưa bao gồm kim sinh thiết.

184 179 04C2.113 Sinh thiết tủy xưoTig có kim sinh thiết 1.442.000
Bao gôm kim sinh thiêt dùng 
nhiều lần.

185 180 Sinh thiết tủy xưoTig (sử dụng máy 
khoan cầm tay). 2.815.000

186 181 03C1.20 Sinh thiết vú 165.000



S T T
S T T

T T 3 7
Mã dịch vụ Tên dịch vụ

Giá bao gồm chi 
phí trực tiếp, 

tiền lưong và chi 
phí quăn lý

Ghi chú

1 2 i 4 8 9

187 182
Sinh thiết tuyến vú dưới hưóng dẫn 
của Xquang có hệ thống định vị 
stereostatic

1.641 .000

188 183 03C1.30
Soi bàng quang, chụp thận ngược 
dòng 679 .000

Chưa bao gồm thuốc cản 
quang.

189 184 03C1.28 Soi đại tràng, tiêm hoặc kẹp cầm máu 606 .000
Chưa bao gồm dụng cụ kẹp 
và clip cầm máu.

190 185 03C1.22 Soi khóp có sinh thiết 524 .000

191 186 03C1.23 Soi màng phổi 4 63 .000

192 187 03C1.67
Soi phế quản điều trị sặc phổi ỏ' bệnh 
nhân ngộ độc cấp 931 .000

193 188 03C1.27
Soi ruột non, tiêm (hoặc kẹp cầm 
máu) hoặc cắt polyp 787 .000

194 189 03C1.26 Soi ruột non 673.000

195 190 03C1.24 Soi thực quản hoặc dạ dày gắp giun 449.000 Chưa bao gồm dụng cụ gắp 
giun.

196 191 03C1.29 Soi trực tràng, tiêm hoặc thắt tri 256.000

197 192 03C1.62 Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực 1.040.000

198 193 03C1.61 Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim 526.000

199 194 04C2.107
Thẩm tách siêu lọc máu 
(Hemodiaĩiltration offline: HDF ON 
-LINE)

1.582.000 Chưa bao gồm catheter.

200 195 04C2.123 Thận nhân tạo cấp cứu 1.620.000

Quả lọc dây máu dùng 1 lần; 
đã bao gồm catheter 2 nòng 
được tính bình quân là 0,25 
lần cho 1 lần chạy thận.

201 196 04C2.76 Thận nhân tạo chu kỳ 584.000 Quả lọc dây máu dùng 6 lần.

202 197 04C3.1.149
Tháo bột: cột sông hoặc lưng hoặc 
k h ó p  h án g  hoặc x ư ơ n g  đù i hoặc 
xưong chậu

66.900

203 Kỹ thuật phối họp thận nhân tạo và 
hấp phụ máu bằng quả hấp phụ máu 882.000

Đã bao gồm quả lọc hấp phụ 
và quả lọc dây máu dùng 6 
lần.

204 198 04C3.1.150 Tháo bột khác 55.600 Chỉ áp dụng vói ngưòi bệnh 
ngoại trú.

205 199
Thay băng cắt lọc vết thưong mạn 
tính 259.000

Áp dụng đối vói bệnh 
Pemphigus hoặc Pemphigoid 
hoặc ly thưọ-ng bì bọng nuúc 
bẩm sinh hoặc vết loét bàn 
chân do đái tháo đưÒTig hoặc 
vết loét, hoại tử ở bệnh nhân 
phong hoặc vểt loét, hoại tử 
do tỳ đè.

10



STT
STT

T T S ”/
M ã d ịc h  VI Tên dich vu • •

Giá bao gồm chi 
phí trục tiếp, 

tiền lu’0'ng và chi 
phí quản lý

Ghi chú

1 2 ->ỏ 4 8 9

206 200 04C3.1.143 Thay băng vết thương hoặc mổ chiều 
dài < 15cm 60.60C

Chỉ áp dụng vói ngưòi bệnh 
J ngoại trú. Đối vó'i ngưò’i bệnh 

nội trú theo quy định của Bô 
Y tế.

207 201 04C3.1.144 Thay băng vểt thương chiều dài trên 
15cm đến 30 cm 86.70C1

208 201 04C3.1.145 Thay băng vết mổ chiều dài trên 
15cm đến 30 cm 86.700

Chỉ áp dụng vói ngưòi bệnh 
ngoại trú. Đối với ngưòi bệnh 
nội trú theo quy đinh của Bô 
Y tế.

209 202 04C3.1.145 Thay băng vết thưong hoặc mổ chiều 
dài từ trên 30 cm đến 50 cm 118.000

210 203 04C3.1.146
Thay băng vết thương hoặc mổ chiều 
dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm 
trùng

141.000

211 204 04C3.1.147 Thay băng vết thương hoặc mổ^hiều- 
ài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng ỉ 88:õõố

— -------- .

212 205 04C3.1.148 "hay băng vết thưong hoặc mổ chiều 
dài > 50cm nhiễm trùng 253.000

213 206 Thay canuyn mỏ' khí quản 260.000

214 207 04C2.72 Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi 97.700

215 208 Thay transfer set ở bệnh nhân lọc 
màng bụng liên tục ngoại trú 528.000

216 209 04C2.105 Thỏ- máy (01 ngày điều trị) 588.000

217 210 04C2.65 Thông đái 94.700

218 211 04C2.66 ’hụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu 
môn 86.300

219 212
1
Tiêm (bắp hoặc dưói da hoặctĩnh 
mạch) 12.000

Chỉ áp dụng vói người bệnh 
ngoại trú; ch ư a  bao  ?ồm  
thuốc tiêm.

220 213 "iêm khóp 96.200 Chưa bao gồm thuốc tiêm.

221 214 riêm khóp dưói hưó’ng dẫn của siêu 
ìm 139.000 1Chưa bao gồm thuốc tiêm.

222 215 rruyền tĩnh mạch 22.500 1 
1

Chỉ áp dụng với ngưòi bệnh 
ngoại trú; chưa bao gồm 
:huốc và dịch truyền.

223 216 ()4C3.1.151
t
“Châu vết thương phần mềm tổn 
hưong nông chiều dài < 10 cm 187.000

224 217 ()4C3.1.152
t
Châu vết thưo’ng phần mềm tổn 
iưong nông chiều dài > 10 cm 249 .000

225 218 ()4C3.1.153
t
Châu vết thưoTig phần mềm tổn 
hưo-ng sâu chiều dài < 10 cm 270 .000
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STT
STT  

TT 37
M ã dịch vụ Tên dịch vụ

Giá bao gồm chi 
phí trực tiếp, 

tiền lưong và chi 
phí quăn lý

Ghi chú

1 2 3 4 8 9

287

289 ^
290 
291"

278 03C1DY.18 Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến 
chứng do bất động 31.600

279 03C1DY.30 Xoa bóp áp lực hoi 31.600
280 04C2.DY128 Xoa bóp bâm huyệt 68.900
281 03C1DY.21 Xoa bóp băng máy 30.000
282 03C1DY.22 Xoa bóp cục bộ bằng tay 43.900

292 283 03C1DY.23 Xoa bóp toàn thân 53.300
293 284 Xông hơi thuốc 45.100
294 285 Xông khói thuốc 39.900
295 286 Xông thuốc bằng máy 45.100

Các thủ thuật Y học cổ truyền 
hoặc Phục hồi chức năng còn lại 
khác

296 287 Thủ thuật loại I 138.000
297 288 Thủ thuật loại II 73.500
298 289 Thủ thuật loại in 42.700

D D PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT 
THEO CHUYÊN KHOA

I I HÒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHÓNG  
Đ õ c

299 290 Phẫu thuật đặt hệ thống tim phổi 
nhân tạo (ECMO) 5.471.000

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

300 291 Thay dây, thay tim phổi (ECMO) 1.574.000
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 1.360.000 Á p dụng thanh toán cho mỗi 

8 giờ thực hiện.
302 293 Kết thúc và rút hệ thống ECMO 2.570.000

Các phâu thuật, thủ thuật còn lại 
khác

303 294 Phâu thuât loai đăc biêt 3.370.000
304 295 Phâu thuât loai I 2.279.000
305 296 Phâu thuât loai II 1.357.000
306 297 Thủ thuât loai đăc biêt 1.297.000
307 298 Thủ thuât loai I 801.000
308 299 Thủ thuât loai II 483.000
309 300 Thủ thuât loai III 333.000
II II NỘI KHOA

310 301 DƯ-MDLS Giảm mẫn cảm nhanh vói thuốc 72 
giò- 1.464.000

311 302 DƯ-MDLS Giảm mẫn cảm với thuốc hoặcsữa 
hoặc thức ăn 931.000

312 303 DƯ-MDLS

Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường 
dưới lưỡi vó-i dị nguyên (Giai đoạn 
b an  đầu - liệu  p háp  tru n g  b ình  15 
ngày)

2.495.000

14



STT
STT

T T 3 7
M ã dịch vụ T ên dịch  vụ

Giá bao gầm chi 
phí trực tiếp, 

tiền luong và chi 
phí quản lý

Ghi chú

1 2 3 4 8 9

313 304 DƯ-MDLS
Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đưòng 
duứi lưỡi vói dị nguyên (Giai đoạn 
duy  trì - liệu  p háp  tru n g  b ình  3 tháng )

5.367.000

314 305 DƯ-MDLS Phản ứng phân hủy Mastocyte (Đối 
vói 6 loại dị nguyên) 305.000

315 306 DƯ-MDLS Phản úng tiêu bạch cầu đặc hiệu. 168.000

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

547.000

317 308 DƯ-MDLS Test hồi phục phế quản 181.000

318 309 DƯ-MDLS Test huyết thanh tự thân 703.000

319 310 DƯ-MDLS Test kích thích phế quản không đặc 
hiệu với Methacholine 924.000

320 311 DƯ-MDLS Test kích thích với thuốc hoặc sữa 
hoặc thức ăn 881.000

321 312 DƯ-MDLS
Test lẩy 'da (Prick tesì) "đặc hiệu với 
các dị nguyên hô hấp hoặc thức ăn 
hoặc sữa

351.000

322

323

313

314

DƯ-MDLS
Test lây da (Prick test) đặc hiệu vó'i 
các loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc 
hoặc vacxin hoăc huyết thanh)

396.000

DƯ.MDLS Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc 
loặc vacxin hoặc huyết thanh -í 99.000

324 ■ 315 DƯ-MDLS Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc 
loặc vacxin hoặc huyết thanh 409.000

Các phâu thuật, thủ thuật còn lại 
khác

325 , 316 Phâu thuât loai I 1.651.000
326 317 ^hâu thuât loai II 1.148.000
327 318 Thủ thuật loại đặc biệt 866.000
328 319 Thủ thuât loai ] 610.000
329 320 Thủ thuât loai II 335.000
330 321 Thủ thuât loai III 171.000
III III DA LIỄU
33] 322 Chụp và phân tích da bằng máy 215.000
332

333

323 Đắp mặt nạ điều trị một số bênh da 205.000

324 Điều trị một số bệnh da bằng Ni tơ 
ỏng, nạo thưong tổn 350.000

334 325 Điều trị các bệnh ỉý của da bằng 
PƯVA hoặc ƯBV toàn thân 252.000

335 326 Điều trị hạt com bằng Plasma 377.000

336 327 Điều trị một số bệnh da bằng 
Practional, Intracell 1.333.000

337 328 Điều trị một số bệnh da bằng IPL 476 .000

338 329 Điều trị một số bệnh da bằng Laser 
C 0 2 ,  Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng 350 .000

15



ST T
STT

T T 3 7
M ã dịch vụ Tên dịch vụ

Giá bao gồm chi 
phí trục tiếp, 

tiền luơng và chi 
phí quán lý

Ghi chú

1 2 'ìj 4 8 9

339 330
Điều trị một số bệnh da bằng Laser 
mầu

, 1.103.000

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

1.293.000

341

342

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

224.000

333
Điều trị một số bệnh da bằng tiêm tại 
chỗ, chấm thuốc

300.000

343 334
Điều trị sùi mào gà bàng Laser C02, 
cắt bỏ thương tổn

718.000

344 335
Điều trị u mạch máu bằng IPL 
(Intense Pulsed Light) '

783.000

345 336 Điều trị viêm da CO' địa bằng máy 1.165.000

346 337 Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi 2.306.000

347 338 Phẫu thuật điều trị hẹp hố khẩu cái 2.596.000

348 339
Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm 
xưong

660.000

349

350

340
Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không 
viêm xưo^^^

574.000

341 Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưó'i 2.011.000

351 342 Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi 1.633.000

352 343 Phẫu thuật điều trị u dưới móng 791.000

353 344 Phẫu thuật giải áp thần kinh 2.438.000

354 345 Phẫu thuật Mohs điều trị ung thư da 3.509.000

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại 
khác

355 346 Phẫu thuât loai đăc biêt 3.424.000
356 347 Phẫu thuât loai I 1.921.000
357 348 Phẫu thuât loai II 1.110.000
358 349 Phẫu thuât loai III 836.000
359 350 Thủ thuật loại đặc biệt 800.000
360 35] Thủ thuât loai I 405.000
361 352 Thủ thuât loai II 263.000
362 353 Thủ thuât loai III 156.000

IV IV NỘI TIÉT

363 354 03C2.1.5 Dan lưu áp xe tuyến giáp 243.000

364 355
Gọt chai chân (gọt nôt chai) trên 
người bệnli đái tháo đưòng

272.000

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

6.899.000

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

4.381.000

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

6.070.000

16



STT

368

STT
TT37

2 

359

Mã dịch vụ Tên dịch vụ

369 360

370

371

372

361

362

373

363

364

374

375
376
377

365

366
367

V

378

379

380

381

382

383

384

_368 _

369

370

371

372

373

374

375

385

386

387

376

Phâu thuật loại 2 mổ mờ tuyến nội 
Ịtiẽt có dùng dao siêu âm

Phâu thuật loại 2 mổ mỏ' tuyến nội 
Itiêt không dùng dao siêu âm

Giá bao gồm chi 
ph í trụ c  tiếp, 

tiên luong và chi 
p h í quăn lý

4.700.000

Ghi chú

Phâu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội 
ịtiết cỏ dùng dao siêu âm

3.518.000

4.502.000

Phâu thuật loại 3 mổ mỏ' tuyến nội 
Ịtiết không dùng dao siêu âm

Phâu thuật loại đặc biệt mổ mỏ- 
tuyến nội tiết không dùng dao siêu 
âm

2.915.000

5.769.000

Phâu thuật loại đặc biệt tuyển nội tiết 
mTÔiTiỏ- có dùng dao siêu âm

Phâu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết 
Imô nội soi dùng dao siêu âm

Các thủ thuật còn lai khác
Thn t l T i i ô +  TThủ thuật loại I 

ỈThủ thuật loại II 
]Thulhũạt]õạj~ĩĩĩ

'Ngoại Thần kinh

8.162.000

8.048.000

648.000
413.000
223.000

Phâu thuật giải éỊTtharTkĩnĩri^ặc 
Ị khoan thâin dò so

Phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ hoặc 
ngoài màng cứng hoặc dưới màng 

J cứng hoặc trong não

Phẫu thuật u hố mắt

Phẫu thuật áp xe não

03C2.1.39 'ưu não thất - màng
■bụng

03C2.1.45 Phẫu thuật nội soi não hoặc tuỷ sống

4.730.000

5.344.000

5.815.000

7.197.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, vít, 
ốc, miếng vá khuyết sọ.

Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc 
vít, miêng vá khuyết sọ

Chưa bao gồm bộ dẫn lưu 
kín, miếng vá khuyết sọ.

4.335.000

03C2.1.38 Phẫu thuật nội soi u tuyến yên

377

378

Phẫu thuật tạo hình màng não

5.204.000

5.737.000

Phẫu thuật thoát vị não, màng não

Phẫu thuật vi phẫu lấy u tủy

6.008.000

5.694.000

Chưa bao gồm van dẫn lưu 
nhân tạo.

Chưa bao gồm miếne vá 
khuyêt sọ, dao siêu âm (trone 
phẫu thuật u não)

Chưa bao gồm miếng vá 
khuyết sọ, dao siêu âm.

7.620.000

Chưa bao gồm màng não 
nhân tạo, miếng vá khuyết sọ 
bộ van dẫn lưu.

Chưa bao gồm màng não 
nhân tạo, miếng vá khuvết sọ 
bộ van dẫn lưu.

Chưa bao gồm mạch nhân 
tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, 
vít, kinh vi phẫu.
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5T T

~ Ĩ Ì 1
lã  dịch vụ

G

Tên dịch vụ ti

íiá bao gồm chi 
phí trực tiếp, 
ền luơng và chi 

phí quăn lý

8

Ghi chú

9
1

388

2

379 0

ỏ

3C2.1.43 p

4

hẫu thuật vi phẫu u não đưòng giữa 7 .832 .000  ^ 
n

:hưa bao gồm miếng vá 
hân tạo, ghim, ốc, vít.

389 380 03C2.1.41 ĩ 'hẫu thuật vi phẫu u não nền sọ

c

6 .997 .000  ^

â

:hưa bao gồm đinh, nẹp, vít, 
'ật liệu cầm máu sinh học, 
nàng não nhân tạo, dao siêu 
im.

390 381 ()3C2.1.42 ^hẫu thuật vi phẫu u não thất

(

6 .997 .000  5 

1

:hưa bao gồm dụng cụ dẫn 
ưÒTìg, ghim, ốc, vít, dao siêu 

ìm, bộ dẫn lưu não thất, 
laiếng vá khuyết sọ.

391 382 Phẫu thuật vi phẫu u não tuyến yên

{

7 .514 .000

Chưa bao gồm mạch nhân 
tạo, miếng vá khuyết sọ, kẹp 
mạch máu, ghim, ốc, vít, dao 
siêu âm.

392 383
Phẫu thuật điều trị viêm xương sọ 
hoăc hàm mặt

5.667.000
Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, 
vít.

393 384 Phẫu thuật ghép khuyết sọ 4.793.000

Chưa bao gồm xưoTig nhân 
tạo, vật liệu tạo hình hộp sọ, 
đinh, nẹp, vít, lưới tital, 
ghim, ốc, màng não nhân tạo, 
vật liệu cầm máu sinh học.

394 385 Phẫu thuật u xương sọ 5.279.000
Chưa bao gồm đinh, ghim, 
nẹp, vít, ốc, vật liệu tạo hình 
hộp sọ, màng não nliân tạo.

395

396

386 Phẫu thuật vết thưo-ng sọ não hờ 5.662.00C
Chưa bao gồm đinh, ghim,

) nẹp, vít, ốc, màng não nhân 
tạo, vật liệu tạo hình hộp sọ.

387 03C2.1.44 Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não 7.089.00(
Chưa bao gồm kẹp mạch

3 máu, miếng vá khuyết sọ, van
dẫn lưu, ghim, ốc, vít.

, 1 t 1_

397

398

388
Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu 
trong và ngoài hộp sọ

7.489.00'
Chưa bao gôm mạch nhan 

0 tạo, kẹp mạch máu, ghim, ôc, 
vít.

389 03C2.1.40 Phẫu thuật thần kinh có dẫn đưò-ng 6.780.00 0

399 390 03C2.1.46
Quang động học (PTD) trong điêu tr 
u não ác tính

'• 7.204.00
Chưa bao gồm dụng cụ dân

'0 “  7đường
-----

Ngoại Lồng ngực - mạch máu

400 391 03C2.1.31
Cấy hoặc đặt máy tạo nhịp hoặc cấ 
máy tạo nhịp phá rung

y 1.709.0(
Chưa bao gồm máy tạo nhịp, 
máy phá rung.
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