
SỞ Y TẾ TPHCM
VIỆN TIM TPHCM
Mã đơn vị: 79443

STT CODE
Mã báo cáo 
BHYT

Tên dịch vụ kỹ thuật (Bộ Y Tế) ĐVT
 Giá Viện 
Tim 2017  

 Giá BHYT 
 01/03/2016

(gồm: chi phí 
trực tiếp, phụ 
cấp đặc thù và 

tiền lương)

 Chênh 
lệch  giá 

Viện Tim 
và  BHYT 

Ghi Chú

1 2 3 4 6 7 8 9 10
KHÁM BỆNH

1 KNT01 2.19
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên 
ngành Nội lần           200,000              200,000                 -   

2 KNT04 2.19
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên 
ngành Nội lần           500,000              200,000        300,000 

3 KNT03 2.19
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên 
ngành Nội lần           300,000              200,000        100,000 

4 KCBNT001 Khám cấp cứu lần           180,000        180,000 
5 KCBNT02 2.1896 Khám Nội lần           180,000                39,000        141,000 
6 KB-T2 2.1896 Khám Nội lần           100,000                39,000          61,000 
7 TK-SM Khám Hội Chẩn Ngoại lần           100,000        100,000 
8 KCBNT01 Khám hội chẩn ngoại khoa lần           100,000        100,000 
9 TK-PC Khám hội chẩn nội khoa lần           100,000        100,000 

10 U26 Khám kiểm tra máy tạo nhịp lần           100,000        100,000 
11 KDT-NT Khám nội trú lần           100,000        100,000 
12 KCBNgt001 Khám phòng cấp cứu lần           180,000        180,000 
13 KCB01 2.1896 Khám Nội lần           100,000                39,000          61,000 
14 BSV01 2.1896 Khám Nội lần           200,000                39,000        161,000 

15 KCBNT04
Phí dịch vụ ngoại trú / cấp cứu 
(12) lần           180,000        180,000 

16 KCBNT05
Phí dịch vụ ngoại trú / cấp cứu 
(24) lần           360,000        360,000 

17 KCBNT03 Phí dịch vụ ngoại trú / cấp cứu (6) lần             90,000          90,000 

18 KNT02
Thu chênh lêch thăm khám PK-
CC (nội trú) lần             80,000          80,000 
TIỀN GIƯỜNG

19 US-550 K48.1902
Giường Hồi sức tích cực Hạng I - 
Khoa Hồi sức tích cực ngày           632,200              632,200                 -   

20 US-500 K02.1905
Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - 
Khoa Hồi sức cấp cứu ngày           500,000              335,900        164,100 

21 CC-360 K02.1905
Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - 
Khoa Hồi sức cấp cứu ngày           360,000              335,900          24,100 

KHUNG GIÁ VIỆN PHÍ ÁP DỤNG TẠI VIỆN TIM NĂM 2017
Áp dụng cho tất cả người bệnh (kể cả bệnh nhân có thẻ BHYT) điều trị nội trú và ngoại trú

(Thực hiện theo thông tư số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015)
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22 CC1910 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày           360,000              199,100        160,900 

23 REA-200 K48.1902
Giường Hồi sức tích cực Hạng I - 
Khoa Hồi sức tích cực ngày           632,200              632,200                 -   

24 NTM-XEP K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày           150,000                99,550          50,450 

25 12.10/TTr
Ngày giường chuyển 3 khoa 
trong ngày ngày           267,500        267,500 

26 1910 1910.TTr_PTTC
Ngày giường Nội Khoa sau phẫu 
thuật-PT loại 1 ngày           250,200              250,200                 -   

27 19101 1910TTr_PTTC
Ngày giường Nội Khoa sau phẫu 
thuật-PT loại 2 ngày           214,100              214,100                 -   
Khoa A

28 KA-850
KA - Tiền giường người lớn 
(phòng dịch vụ 1) (giữ chổ) ngày        1,200,000     1,200,000 

29 A-850 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày        1,200,000              199,100     1,000,900 

30 KA-450
KA - Tiền giường người lớn 
(phòng dịch vụ 2) (giữ chổ) ngày           500,000        500,000 

31 A-450 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày           500,000              199,100        300,900 

32 KA-220
KA - Tiền giường người lớn 
(phòng thông thường) (giữ chổ) ngày           300,000        300,000 

33 A-220 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày           300,000              199,100        100,900 

34 11106 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày        1,200,000              199,100     1,000,900 

35 11103 K21.1931
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I 
- Khoa Ngoại lồng ngực ngày        1,200,000              250,200        949,800 

36 11105 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày           500,000              199,100        300,900 

37 11102 K21.1931
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I 
- Khoa Ngoại lồng ngực ngày           500,000              250,200        249,800 

38 11104 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày           300,000              199,100        100,900 

39 11101 K21.1931
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I 
- Khoa Ngoại lồng ngực ngày           300,000              250,200          49,800 

40 11115 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày        1,200,000              199,100     1,000,900 
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41 11112 37.15H1.1931
KA - Tiền giường sau PT loại 2 
(phòng dịch vụ 1) (Ngày) ngày        1,200,000              241,100        958,900 

42 11114 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày           500,000              199,100        300,900 

43 11111 37.15H1.1931
KA - Tiền giường sau PT loại 2 
(phòng dịch vụ 2) (Ngày) ngày           500,000              241,100        258,900 

44 11113 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày           300,000              199,100        100,900 

45 11110 37.15H1.1931
KA - Tiền giường sau PT loại 2 
(phòng thông thường) (Ngày) ngày           300,000              241,100          58,900 

46 ADV1 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày        1,200,000              199,100     1,000,900 

47 A0-850 K21.1927
Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I 
- Khoa Ngoại lồng ngực ngày        1,200,000              286,400        913,600 

48 ADV2 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày           500,000              199,100        300,900 

49 A0-450 K21.1927
Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I 
- Khoa Ngoại lồng ngực ngày           500,000              286,400        213,600 

50 ADB K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày           300,000              199,100        100,900 

51 A0-220 K21.1927
Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I 
- Khoa Ngoại lồng ngực ngày           300,000              286,400          13,600 
Khoa B

52 B1NL-100 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày           199,100              199,100                 -   

53 11109 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày           286,400              199,100          87,300 

54 111108 K21.1931
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I 
- Khoa Ngoại lồng ngực ngày           286,400              250,200          36,200 

55 11118 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày           286,400              199,100          87,300 

56 11117 37.15H1.1927
KB - Tiền giường sau PT loại 2 
(ngày) ngày           286,400              241,100          45,300 

57 BDB K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày           286,400              199,100          87,300 

58 B0NL-100 K21.1927
Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I 
- Khoa Ngoại lồng ngực ngày           286,400              286,400                 -   

59 11107 K21.1931
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I 
- Khoa Ngoại lồng ngực ngày           286,400              250,200          36,200 
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60 11116 37.15H1.1927
KB - Tiền giường TE sau PT loại 
2 (ngày) ngày           286,400              241,100          45,300 

61 B0TE-50 K21.1927
Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I 
- Khoa Ngoại lồng ngực ngày           286,400              286,400                 -   

62 11119 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày           286,400              199,100          87,300 

63 11120 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày           286,400              199,100          87,300 

64 B1TE-50 K18.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nhi ngày           199,100              199,100                 -   
Khoa nội tim mạch

65 NTM-850 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch lần        1,200,000              199,100     1,000,900 

66 NTM1
NTM - Loại phòng dịch vụ 1 
(ngày) giường giữ chổ lần        1,200,000     1,200,000 

67 NTM-430 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch lần           500,000              199,100        300,900 

68 NTM2
NTM - Loại phòng dịch vụ 2 
(ngày) giường giữ chổ lần           500,000        500,000 

69 NTM-160 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch lần           200,000              199,100               900 

70 NTM-308 K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch ngày           700,000              199,100        500,900 
Khoa Thông Tim Can Thiệp

71 TTCT-TT K04.1910
Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - 
Khoa Nội tim mạch lần           200,000              199,100               900 
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

72 U10 02.0085.1778 Điện tim thường lần             45,900                45,900                 -   

73 U11 02.0109.1779
Nghiệm pháp gắng sức điện tâm 
đồ lần           350,000              187,000        163,000 

74 U09 02.0095.1798 Holter điện tâm đồ lần           400,000              191,000        209,000 
75 U08 02.0096.1798 Holter huyết áp lần           250,000              191,000          59,000 
76 U30 Test Atropin lần           350,000        350,000 
77 U22 Test Flecainide lần           500,000        500,000 

78 TDX66
Test thăm dò chức năng nút 
xoang qua thực quản lần           550,000        550,000 

79 U21
Trắc nghiệm bàn nghiêng (Tilt 
test) lần           300,000        300,000 
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

80 U12 18.0119.0012 Chụp Xquang ngực thẳng lần             53,000                53,000                 -   
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81 XQ001 18.0119.0028 Chụp Xquang ngực thẳng lần             69,000                69,000                 -   
82 U14 02.0314.0001 Siêu âm ổ bụng lần             50,000                49,000            1,000 
83 SA000 01.0303.0001 Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh lần             75,000                49,000          26,000 
84 U16 02.0112.0004 Siêu âm Doppler mạch máu lần           211,000              211,000                 -   
85 U15 02.0112.0004 Siêu âm Doppler mạch máu lần           211,000              211,000                 -   
86 U17 02.0112.0004 Siêu âm Doppler mạch máu lần           211,000              211,000                 -   
87 U18 02.0112.0004 Siêu âm Doppler mạch máu lần           211,000              211,000                 -   
88 U13 02.0112.0004 Siêu âm Doppler mạch máu lần           211,000              211,000                 -   
89 SA001 02.0112.0004 Siêu âm Doppler mạch máu lần           300,000              211,000          89,000 
90 u01 02.0113.0004 Siêu âm Doppler tim lần           250,000              211,000          39,000 

91 u06 18.0050.0008
Siêu âm tim, màng tim qua thực 
quản lần           794,000              794,000                 -   

92 SA002 02.0113.0004 Siêu âm Doppler tim lần           350,000              211,000        139,000 
93 u05 Siêu âm Doppler màu tim thai lần           350,000        350,000 
94 SA_KTDMP 02.0314.0001 Siêu âm ổ bụng lần             50,000                49,000            1,000 
95 U19 02.0113.0004 Siêu âm Doppler tim lần           250,000              211,000          39,000 

96 U20 02.0114.0006
Siêu âm tim gắng sức (thảm chạy, 
thuốc) lần           900,000              576,000        324,000 

97 u03 02.0114.0006
Siêu âm tim gắng sức (thảm chạy, 
thuốc) lần           750,000              576,000        174,000 

98 u04 02.0114.0006
Siêu âm tim gắng sức (thảm chạy, 
thuốc) lần           650,000              576,000          74,000 

99 U07 Soi X-quang van nhân tạo lần             50,000          50,000 
THÔNG TIM CAN THIỆP

100 17020005
Bóc tách động mạch đùi( Hỗ trợ 
ca đặt Stent Graft) lần        6,000,000     6,000,000 

101 KTC014 18.0672.0055
Chụp nong động mạch ngoại biên 
bằng bóng [dưới DSA] lần      25,200,000           8,996,000   16,204,000 

102 KTC013 18.0658.0054
Chụp, nong động mạch vành 
bằng bóng lần      27,300,000           6,696,000   20,604,000 

103 KTC012 18.0673.0055
Chụp, nong động mạch và đặt 
stent [dưới DSA] lần      27,300,000           8,946,000   18,354,000 

104 TTPT50 18.0543.0058
Chụp, nong và đặt Stent động 
mạch thận số hóa xóa nền lần      27,300,000           8,996,000   18,304,000 

105 KTC004 18.0659.0054
Chụp, nong và đặt stent động 
mạch vành lần      25,200,000           6,696,000   18,504,000 

106 KTC025 18.0670.0391 Đặt máy tạo nhịp phá rung lần        9,000,000           1,524,000     7,476,000 
107 KTC023 18.0669.0391 Đặt máy tạo nhịp lần        5,000,000           1,524,000     3,476,000 

108 KTC024 02.0454.0391
Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn loại 3 
buồng lần        9,000,000           1,524,000     7,476,000 
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109 TT05 02.0077.0391
Đặt máy tạo nhịp tạm thời với 
điện cực trong buồng tim lần        2,400,000           1,524,000        876,000 

110 DD01 Chi phí gây mê lần        2,000,000     2,000,000 

111 CHUP01 02.0126.0053
Thông tim và chụp buồng tim cản 
quang lần        8,400,000           5,796,000     2,604,000 

112 CHUP02 02.0437.0053 Chụp động mạch vành lần        9,660,000           5,796,000     3,864,000 
113 Chup06 Chụp động mạch vành dưới DSA lần        4,200,000     4,200,000 
114 CHUP05 02.0437.0053 Chụp động mạch vành lần        5,796,000           5,796,000                 -   

115 CHUP03 18.0515.0052

Chụp động mạch các loại chọc 
kim trực tiếp số hóa xóa nền 
(DSA) lần        8,400,000           5,502,000     2,898,000 

116 CHUP04 18.0515.0052

Chụp động mạch các loại chọc 
kim trực tiếp số hóa xóa nền 
(DSA) lần        8,400,000           5,502,000     2,898,000 

117 1702003 02.0437.0053 Chụp động mạch vành lần      33,600,000           5,796,000   27,804,000 
118 1702002 02.0437.0053 Chụp động mạch vành lần      33,600,000           5,796,000   27,804,000 

119 KTC003 18.0519.0055

Chụp, nong và đặt Stent động 
mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa 
nền lần      33,600,000           8,946,000   24,654,000 

120 KTC000 18.0659.0054
Chụp, nong và đặt stent động 
mạch vành lần      33,600,000           6,696,000   26,904,000 

121 KTC001 18.0659.0054
Chụp, nong và đặt stent động 
mạch vành lần      37,800,000           6,696,000   31,104,000 

122 KTC002 18.0659.0054
Chụp, nong và đặt stent động 
mạch vành lần      42,000,000           6,696,000   35,304,000 

123 CN4 18.0659.0054
Chụp, nong và đặt stent động 
mạch vành lần      46,200,000           6,696,000   39,504,000 

124 CN5 18.0659.0054
Chụp, nong và đặt stent động 
mạch vành lần      50,400,000           6,696,000   43,704,000 

125 KTC011 18.0673.0055
Chụp nong động mạch ngoại biên 
bằng bóng [dưới DSA] lần      27,300,000           8,946,000   18,354,000 

126 TT06
Điều trị rối loạn nhịp bằng sóng 
cao tần (TRONG THÔNG TIM lần  thực chi #VALUE!

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

127 DVNTK05 Định phí Chụp mạch vành lần        3,200,000     3,200,000 

128 NM01
Định phí Thông Tim Can Thiệp 
(Nong/ Đóng dù) lần        6,000,000     6,000,000 

129 KTC027 02.0439.0009
Đo phân suất dự trữ lưu lượng 
vành (FFR) lần      20,000,000           1,970,000   18,030,000 
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130 KTC028 02.0439.0009
Đo phân suất dự trữ lưu lượng 
vành (FFR) lần      13,500,000           1,970,000   11,530,000 

131 1702001 02.0092.0054
Đóng các lỗ rò động mạch, tĩnh 
mạch lần      33,600,000           6,696,000   26,904,000 

132 02.11.01 Đóng lỗ rò động mạch vành lần
133 KTC022B 18.0667.0054 Bít ống động mạch [dưới DSA] lần      14,789,000           3,348,000   11,441,000 
134 KTC022 18.0667.0054 Bít ống động mạch [dưới DSA] lần      51,500,000           6,696,000   44,804,000 
135 KTC022A 18.0667.0054 Bít ống động mạch [dưới DSA] lần      76,000,000           6,696,000   69,304,000 
136 KTC020A 18.0665.0054 Bít thông liên nhĩ [dưới DSA] lần      16,055,000           3,348,000   12,707,000 
137 KTC020 18.0665.0054 Bít thông liên nhĩ [dưới DSA] lần      76,000,000           6,696,000   69,304,000 
138 KTC021 18.0666.0054 Bít thông liên thất [dưới DSA] lần      76,000,000           6,696,000   69,304,000 

139 DD02 02.0466.0054
Bít thông liên thất bằng dụng cụ 
qua da lần      51,500,000           6,696,000   44,804,000 

140 KTC010 18.0672.0055
Chụp nong động mạch ngoại biên 
bằng bóng [dưới DSA] lần      27,300,000           8,946,000   18,354,000 

141 KTC005 02.0101.0054 Nong và đặt stent động mạch lần      25,200,000           6,696,000   18,504,000 
142 KTC006 02.0101.0054 Nong và đặt stent động mạch lần      29,400,000           6,696,000   22,704,000 
143 KTC007 02.0101.0054 Nong và đặt stent động mạch lần      33,600,000           6,696,000   26,904,000 
144 KTC008 02.0101.0054 Nong và đặt stent động mạch lần      37,800,000           6,696,000   31,104,000 
145 KTC009 02.0101.0054 Nong và đặt stent động mạch lần      42,000,000           6,696,000   35,304,000 
146 KTC015 02.0105.0054 Nong hẹp eo động mạch chủ lần      25,200,000           6,696,000   18,504,000 
147 NVDMC2 02.0104.0054 Nong van động mạch chủ lần      24,000,000           6,696,000   17,304,000 
148 NVDMC1 02.0104.0054 Nong van động mạch chủ lần      23,000,000           6,696,000   16,304,000 

149 KTC018

Nong van động mạch chủ (không 
gây mê) (chưa bao gồm bộ dụng 
cụ thông tim, chụp buồng tim 
trước nong và bộ bóng nong van ) lần                    -                   -   

150 TTPT35 02.0106.0054 Nong van động mạch phổi lần      23,000,000           6,696,000   16,304,000 
151 DD04 02.0106.0054 Nong van động mạch phổi lần        9,450,000           3,348,000     6,102,000 
152 TTPT35A 02.0106.0054 Nong van động mạch phổi lần        6,880,000           3,348,000     3,532,000 
153 TTPT34A 18.0662.0054 Nong van hai lá [dưới DSA] lần        9,250,000           3,348,000     5,902,000 
154 TTPT34 18.0662.0054 Nong van hai lá [dưới DSA] lần      43,000,000           6,696,000   36,304,000 
155 DD03 18.0662.0054 Nong van hai lá [dưới DSA] lần      14,000,000           3,348,000   10,652,000 
156 KTC151 03.3202.0395 Thắt ống động mạch lần      23,000,000         12,550,000   10,450,000 
157 KTC026 03.2275.0054 Phá vách liên nhĩ lần      20,000,000           6,696,000   13,304,000 

PHẪU THUẬT

158 PNT3 Chi phí thay van lần        2,300,000     2,300,000 

159 PTT01 02.0086.0106
Điều trị rối loạn nhịp tim bằng 
sóng tần số radio lần        2,795,000           1,397,500     1,397,500 
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160 PT07 02.0086.0106
Điều trị rối loạn nhịp tim bằng 
sóng tần số radio lần        2,795,000           2,795,000                 -   

161 DVNTK03 Định phí phẫu thuật tim kín lần        7,000,000     7,000,000 

162 DVNTK04
Định phí phẫu thuật tim kín 
(nhân viên) lần        5,500,000     5,500,000 

163 DVNTK01 Định phí tim hở lần      21,000,000   21,000,000 
164 DVNTK02 Định phí tim hở (Nhân viên) lần      15,000,000   15,000,000 
165 02.11.02 Ekíp mổ bắt con  (5 người) lần        2,500,000     2,500,000 
166 2.1103 Ekíp mổ bắt con  (6 người) lần        3,000,000     3,000,000 

167 KTC150
Khâu lại viêm xương ức sau khi 
nạo rửa xương ức lần  Thực chi 

Chưa bao gồm động mạch chủ nhân tạo, 
van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu 
nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch.

168 KTC116 10.0155.0404
Khâu vết thương tim, do đâm hay 
do mảnh đạn lần      70,560,000         16,004,000   54,556,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động 
mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng 
trong phẫu thuật phình tách động mạch, 
quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn.

169 KTC073 10.0181.0405

Phẫu thuật bắc cầu động mạch 
chủ - động mạch phổi phổi trong 
bệnh tim bẩm sinh có hẹp đường 
ra thất phải lần      70,560,000         13,931,000   56,629,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

170 KTC123 10.0213.0392

Phẫu thuật bắc cầu động mạch 
chủ - động mạch vành có dùng 
máy tim phổi nhân tạo lần      94,500,000         17,542,000   76,958,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động 
mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng 
trong phẫu thuật phình tách động mạch, 
quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, 
dung dịch bảo vệ tạng.

171 KTC125 10.0215.0392

Phẫu thuật bắc cầu động mạch 
chủ - động mạch vành kết hợp 
can thiệp khác trên tim (thay van, 
cắt khối phồng thất trái …) lần      94,500,000         17,542,000   76,958,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, động mạch chủ nhân 
tạo,van động mạch chủ nhân tạo, mạch 
máu nhân tạo,  keo sinh học dùng trong 
phẫu thuật phình tách động mạch, quả 
lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung 
dịch bảo vệ tạng.
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172 KTC124 10.0214.0395

Phẫu thuật bắc cầu động mạch 
chủ - động mạch vành không 
dùng máy tim phổi nhân tạo lần      94,500,000         12,550,000   81,950,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, 
mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng 
trong phẫu thuật phình tách động mạch, 
quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, 
dung dịch bảo vệ tạng.

173 KTC122 10.0213.0392

Phẫu thuật bắc cầu động mạch 
chủ - động mạch vành có dùng 
máy tim phổi nhân tạo lần      94,500,000         17,542,000   76,958,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động 
mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng 
trong phẫu thuật phình tách động mạch, 
quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, 
dung dịch bảo vệ tạng.

174 31.1 03.3121.0403

Phẫu thuật Band động mạch phổi 
tạm thời trong điều trị các trường 
hợp tăng lượng máu lên phổi lần      23,000,000         16,542,000     6,458,000 

175 KTC066 03.3155.0403 Phẫu thuật bệnh Ebstein lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

176 KTC061 03.3124.0395
Phẫu thuật bệnh lý ống động 
mạch ở trẻ em bằng mổ mở lần      70,560,000         12,550,000   58,010,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

177 PT04
Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh ba 
buồng nhĩ lần                    -                   -   

178 KTC063 03.3132.0403
Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh ba 
buồng nhĩ. lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.
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179 KTC096 10.0205.0406
Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh có 
dùng máy tim phổi nhân tạo lần      70,560,000         16,004,000   54,556,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

180 KTC062 03.3131.0403

Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh 
đảo ngược các mạch máu lớn, ba 
buồng nhĩ. lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

181 KTC039 03.3091.0403
Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh 
thông liên nhĩ lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

182 TTr5501 03.3092.0403
Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh 
thông liên thất lần        8,271,000           8,271,000                 -   

183 TKC040 03.3092.0403
Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh 
thông liên thất lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

184 KTC041 10.0186.0403
Phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng 
Fallot lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.
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185 KTC042 10.0191.0403
Phẫu thuật sửa toàn bộ vỡ phình 
xoang Valsalva lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

186 KTC147 10.0240.0406
Phẫu thuật bệnh tim mắc phải có 
dùng máy tim phổi nhân tạo lần      70,560,000         16,004,000   54,556,000 

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động 
mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng 
trong phẫu thuật phình tách động mạch.

187 KTC126

Phẫu thuật các mạch máu lớn 
(động mạch chủ ngực/ bụng/ 
cảnh) (chưa bao gồm động mạch 
nhân tạo và máy tim phổi) lần      70,560,000   70,560,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

188 31.1001 10.0166.0393
Phẫu thuật cấp cứu lồng ngực có 
dùng máy tim phổi nhân tạo lần  thực chi           7,021,000 #VALUE!

189 31.10.02 10.0166.0393
Phẫu thuật cấp cứu lồng ngực có 
dùng máy tim phổi nhân tạo lần      70,560,000         14,042,000   56,518,000 

190 KTC146 10.0236.0394
Phẫu thuật cắt màng tim điều trị 
viêm màng ngoài tim co thắt lần      23,000,000         13,931,000     9,069,000 

191 KTC033 03.3133.0394 Phẫu thuật cắt màng tim rộng lần   thực chi (*)          13,931,000 #VALUE!

192 KTC031 03.3124.0395
Phẫu thuật bệnh lý ống động 
mạch ở trẻ em bằng mổ mở lần      23,000,000         12,550,000   10,450,000 

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động 
mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng 
trong phẫu thuật phình tách động mạch.

193 KTC067 03.3165.0395

Phẫu thuật cắt ống động mạch ở 
người bệnh trên 15 tuổi hay ở 
người bệnh có áp lực phổi bằng 
hay cao hơn 2 phần 3 áp lực đại 
tuần hoàn lần      70,560,000         12,550,000   58,010,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

194 KTC121 10.0234.0406 Phẫu thuật cắt u cơ tim lần      70,560,000         16,004,000   54,556,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động 
mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng 
trong phẫu thuật phình tách động mạch, 
quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, 
dung dịch bảo vệ tạng.
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195 KTC120 10.0233.0406 Phẫu thuật cắt u nhày nhĩ trái lần      70,560,000         16,004,000   54,556,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động 
mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng 
trong phẫu thuật phình tách động mạch, 
quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, 
dung dịch bảo vệ tạng.

196 KTC065 03.3141.0405
Phẫu thuật chữa tạm thời tứ 
chứng Fallot lần      70,560,000         13,931,000   56,629,000 

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động 
mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng 
trong phẫu thuật phình tách động mạch.

197 KTC068 03.3181.0403
Phẫu thuật chuyển vị đại động 
mạch lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

198 KTC055 03.3108.0403
Phẫu thuật dạng DKS trong các 
bệnh lý một tâm thất lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

199 KTC051 03.3104.0403

Phẫu thuật dạng Fontan trong 
điều trị các bệnh lý tim một tâm 
thất lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

200 KTC050 03.3103.0403

Phẫu thuật dạng Gleen hoặc 
BCPS trong điều trị các bệnh lý 
tim một tâm thất lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.
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201 KTC070 10.0178.0395
Phẫu thuật điều trị bệnh còn ống 
động mạch ở trẻ nhỏ lần      70,560,000         12,550,000   58,010,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

202 KTC071 10.0179.0395
Phẫu thuật điều trị bệnh còn ống 
động mạch ở trẻ lớn và người lớn lần      70,560,000         12,550,000   58,010,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

203 KTC091
Phẫu thuật điều trị dò động – tĩnh 
mạch phổi lần      70,560,000   70,560,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

204 KTC142 03.3182.0401
Phẫu thuật điều trị ghép động 
mạch bằng ống ghép nhân tạo lần      70,560,000         12,277,000   58,283,000 

205 KTC084 10.0193.0403

Phẫu thuật điều trị hẹp đường ra 
thất phải đơn thuần (hẹp phễu 
thất phải, van động mạch phổi …) lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

206 KTC094 10.0203.0397
Phẫu thuật điều trị hẹp eo động 
mạch chủ ở trẻ lớn và người lớn lần      70,560,000         13,931,000   56,629,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.
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207 KTC093 10.0202.0397
Phẫu thuật điều trị hẹp eo động 
mạch chủ ở trẻ nhỏ lần      70,560,000         13,931,000   56,629,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

208 KTC064 03.3138.0403
Phẫu thuật điều trị kênh nhĩ thất 
bán phần lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

209 KTC043 10.0188.0403
Phẫu thuật sửa toàn bộ kênh sàn 
nhĩ – thất toàn bộ lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

210 KTC127 10.0229.0402
Phẫu thuật điều trị lóc động mạch 
chủ type A lần      70,560,000         18,134,000   52,426,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

211 KTC092 10.0201.0393
Phẫu thuật điều trị teo, dị dạng 
quai động mạch chủ lần      70,560,000         14,042,000   56,518,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

212 KTC118 10.0155.0404 Phẫu thuật điều trị vết thương tim lần      70,560,000         13,460,000   57,100,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động 
mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng 
trong phẫu thuật phình tách động mạch, 
quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn.
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213 KTC119 10.0156.0404
Phẫu thuật điều trị vỡ tim do 
chấn thương lần      70,560,000         13,460,000   57,100,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động 
mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng 
trong phẫu thuật phình tách động mạch, 
quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn.

214 KTC133 03.3150.0403
Phẫu thuật dò động mạch vành 
vào nhĩ phải, động mạch phổi lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

215 KTC152 03.3150.0403
Phẫu thuật dò động mạch vành 
vào nhĩ phải, động mạch phổi lần      23,000,000         16,542,000     6,458,000 

216 PT05 10.0198.0393
Phẫu thuật đóng dò động mạch 
vành vào các buồng tim lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

217 KTC089 10.0198.0393
Phẫu thuật đóng dò động mạch 
vành vào các buồng tim lần      23,000,000         14,042,000     8,958,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

218 KTC060 03.3123.0403

Phẫu thuật đóng đường rò trong 
bệnh lý đường hầm động mạch 
chủ-thất trái lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.
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219 KTC075 10.0184.0403 Phẫu thuật đóng thông liên nhĩ lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

220 151101 10.0183.0403 Phẫu thuật Fontan lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 
221 15.11 10.0183.0403 Phẫu thuật Fontan lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

222 KTC140 03.3169.0397 Phẫu thuật hẹp eo động mạch chủ lần      23,000,000         13,931,000     9,069,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

223 1702004 Phẫu thuật hút huyết khối lần      10,000,000   10,000,000 

224 KTC095
Phẫu thuật lại sửa toàn bộ các 
bệnh tim bẩm sinh lần      70,560,000   70,560,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

225 KTC037 03.3088.0403
Phẫu thuật lại sửa toàn bộ các dị 
tật tim bẩm sinh lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

226 TTPT01 13.0004.0675

Phẫu thuật lấy thai trên người 
bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, 
thận, gan, huyết học, nội tiết...) lần      10,000,000           4,135,000     5,865,000 

227 TTPT58 Phẫu thuật loại 1 lần        2,619,000           2,619,000                 -   
228 PTL2 Phẫu thuật loại 2 lần        1,793,000           1,793,000                 -   
229 PTL3 Phẫu thuật loại 3 lần        1,136,000           1,136,000                 -   
230 PTDB Phẫu thuật loại đặc biệt lần        4,335,000           4,335,000                 -   
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(gồm: chi phí 
trực tiếp, phụ 
cấp đặc thù và 

tiền lương)

 Chênh 
lệch  giá 

Viện Tim 
và  BHYT 

Ghi Chú

231 KTC074 10.0182.0393

Phẫu thuật nối tắt tĩnh mạch chủ - 
động mạch phổi điều trị bệnh tim 
bẩm sinh phức tạp lần      70,560,000         14,042,000   56,518,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

232 KTC136 03.3153.0393
Phẫu thuật phồng động mạch 
phổi, dò động tĩnh mạch phổi lần      70,560,000         14,042,000   56,518,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

233 KTC143 03.3172.0393
Phẫu thuật phục hồi lưu thông 
tĩnh mạch chủ trên bị tắc lần      70,560,000         14,042,000   56,518,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

234 KTC135 03.3152.0403

Phẫu thuật sửa chữa bất thường 
hoàn toàn toàn hồi lưu tĩnh mạch 
phổi lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

235 KTC130 03.3112.0403

Phẫu thuật sửa chữa bất thường 
xuất phát của một động mạch 
phổi từ động mạch chủ lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.
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STT CODE
Mã báo cáo 
BHYT

Tên dịch vụ kỹ thuật (Bộ Y Tế) ĐVT
 Giá Viện 
Tim 2017  

 Giá BHYT 
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tiền lương)

 Chênh 
lệch  giá 

Viện Tim 
và  BHYT 

Ghi Chú

236 KTC058 03.3116.0403
Phẫu thuật sửa chữa bệnh lý hẹp 
các tĩnh mạch phổi lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

237 KTC059 03.3117.0403

Phẫu thuật sửa chữa các bất 
thường của tĩnh mạch hệ thống 
trở về lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

238 KTC131 03.3113.0403

Phẫu thuật sửa chữa các bất 
thường xuất phát của động mạch 
vành lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

239 KTC138 10.0201.0393
Phẫu thuật điều trị teo, dị dạng 
quai động mạch chủ lần      70,560,000         14,042,000   56,518,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

240 KTC047 10.0193.0403

Phẫu thuật điều trị hẹp đường ra 
thất phải đơn thuần (hẹp phễu 
thất phải, van động mạch phổi …) lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.
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STT CODE
Mã báo cáo 
BHYT
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Viện Tim 
và  BHYT 

Ghi Chú

241 KTC132 03.3114.0403

Phẫu thuật sửa chữa kinh điển 
của bệnh lý chuyển gốc động 
mạch có sửa chữa lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

242 KTC057 03.3115.0403

Phẫu thuật sửa chữa sinh lý của 
bệnh lý chuyển gốc động mạch 
có sửa chữa lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

243 KTC129 03.3111.0403
Phẫu thuật sửa chữa toàn bộ bệnh 
lý cửa sổ chủ-phổi lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

244 KTC049 03.3101.0403

Phẫu thuật sửa chữa trong bệnh 
lý hẹp đường ra thất trái loại 
Konno hoặc Ross-Konno lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

245 KTC137 10.0205.0406 Phẫu thuật sửa chữa vascularring lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.
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Viện Tim 
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Ghi Chú

246 KTC090 10.0199.0403
Phẫu thuật sửa toàn bộ ≥ 2 bệnh 
tim bẩm sinh phối hợp lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

247 KTC081 10.0190.0403
Phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh đảo 
ngược các mạch máu lớn lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

248 KTC128 03.3110.0403
Phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh lý 
thân chung động mạch lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

249 KTC083 03.3132.0403
Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh ba 
buồng nhĩ lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

250 KTC080 10.0189.0403
Phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh thất 
phải hai đường ra lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.
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251 KTC085 10.0194.0393
Phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tĩnh 
mạch phổi đổ lạc chỗ bán phần lần      70,560,000         14,042,000   56,518,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

252 TTr50001 10.0194.0393
Phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tĩnh 
mạch phổi đổ lạc chỗ bán phần lần        7,021,000           7,021,000                 -   

253 TTr50002 10.0195.0393
Phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tĩnh 
mạch phổi đổ lạc chỗ hoàn toàn lần        8,271,000           8,271,000                 -   

254 KTC086 10.0195.0403
Phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tĩnh 
mạch phổi đổ lạc chỗ hoàn toàn lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

255 KTC078 10.0187.0403
Phẫu thuật sửa toàn bộ kênh sàn 
nhĩ – thất bán phần lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

256 KTC079 10.0188.0403
Phẫu thuật sửa toàn bộ kênh sàn 
nhĩ – thất toàn bộ lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

257 KTC045 03.3096.0403

Phẫu thuật sửa toàn bộ trong 
bệnh lý hẹp phổi và vách liên thất 
kín lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.
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258 KTC048 03.3100.0403

Phẫu thuật sửa toàn bộ trong 
bệnh lý không có van động mạch 
phổi bẩm sinh kèm theo thương 
tổn trong tim lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

259 KTC046 03.3098.0403

Phẫu thuật sửa toàn bộ trong 
bệnh lý teo van và/hoặc thân-
nhánh động mạch phổi và vách 
liên thất hở lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

260 KTC056 03.3109.0403

Phẫu thuật sửa toàn bộ trong một 
thì của bệnh lý gián đoạn quai 
động mạch chủ kèm theo theo 
các thương tổn trong tim lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

261 KTC052 03.3105.0403

Phẫu thuật sửa toàn bộ trong một 
thì của bệnh lý hẹp eo động mạch 
chủ kèm theo các thương tổn 
trong tim lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

262 KTC077 10.0186.0403
Phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng 
Fallot lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.
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263 KTC082 10.0191.0403
Phẫu thuật sửa toàn bộ vỡ phình 
xoang Valsalva lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

264 KTC054 03.3107.0403

Phẫu thuật sửa và tạo hình van 
động mạch chủ trong bệnh lý van 
động mạch chủ bẩm sinh lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

265 KTC087 10.0196.0403
Phẫu thuật sửa van ba lá điều trị 
bệnh Ebstein lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

266 KTC053 03.3106.0403
Phẫu thuật sửa van hai lá tim bẩm 
sinh lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

267 KTC097 10.0216.0404
Phẫu thuật tách hẹp van hai lá 
tim kín lần đầu lần      70,560,000         13,460,000   57,100,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.
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268 KTC98 10.0217.0404
Phẫu thuật tách hẹp van hai lá 
tim kín lần hai lần      70,560,000         13,460,000   57,100,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

269 KTC032 03.3169.0397 Phẫu thuật hẹp eo động mạch chủ lần      23,000,000         13,931,000     9,069,000 

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động 
mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng 
trong phẫu thuật phình tách động mạch.

270 KTC144 03.3196.0397 Phẫu thuật tạo hình eo động mạch lần      70,560,000         13,931,000   56,629,000 

271 KTC145 03.3197.0397
Phẫu thuật tạo hình eo động 
mạch có hạ huyết áp chỉ huy lần      70,560,000         13,931,000   56,629,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

272 KTC106 10.0225.0403
Phẫu thuật tạo hình hoặc thay van 
ba lá đơn thuần lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

273 KTC107 10.0226.0403

Phẫu thuật tạo hình hoặc thay van 
ba lá kết hợp can thiệp khác trên 
tim (thay, tạo hình … các van tim 
khác) lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

274 KTC104 10.0223.0403
Phẫu thuật tạo hình van động 
mạch chủ lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.
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275 KTC099 10.0218.0403
Phẫu thuật tạo hình van hai lá bị 
hẹp do thấp lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

276 KTC100 10.0219.0403
Phẫu thuật tạo hình van hai lá ở 
bệnh van hai lá không do thấp lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

277 KTC139 03.3168.0402

Phẫu thuật teo hai quai động 
mạch chủ (dị dạng quai động 
mạch) lần      70,560,000         18,134,000   52,426,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

278 PT03 10.0182.0393

Phẫu thuật nối tắt tĩnh mạch chủ - 
động mạch phổi điều trị bệnh tim 
bẩm sinh phức tạp lần      23,000,000         14,042,000     8,958,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

279 KTC035 03.3085.0406 Phẫu thuật thất 1 buồng lần      70,560,000         16,004,000   54,556,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.
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280 KTC072 10.0180.0581

Phẫu thuật thắt hẹp động mạch 
phổi trong bệnh tim bẩm sinh có 
tăng áp lực động mạch phổi nặng lần      70,560,000           4,335,000   66,225,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

281 KTC038 03.3089.0403 Phẫu thuật thất phải 2 đường ra lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

282 KTC112 10.0230.0402
Phẫu thuật thay đoạn động mạch 
chủ lên lần      70,560,000         18,134,000   52,426,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, động mạch chủ nhân 
tạo,van động mạch chủ nhân tạo, mạch 
máu nhân tạo,  keo sinh học dùng trong 
phẫu thuật phình tách động mạch, quả 
lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung 
dịch bảo vệ tạng.

283 KTC149 03.3182.0401
Phẫu thuật điều trị ghép động 
mạch bằng ống ghép nhân tạo lần      70,560,000         12,277,000   58,283,000 

Chưa bao gồm động mạch chủ nhân tạo, 
van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu 
nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch.

284 KTC111 03.3143.0402 Phẫu thuật thay động mạch chủ lần      70,560,000         18,134,000   52,426,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, động mạch chủ nhân 
tạo,van động mạch chủ nhân tạo, mạch 
máu nhân tạo,  keo sinh học dùng trong 
phẫu thuật phình tách động mạch, quả 
lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung 
dịch bảo vệ tạng.

285 KTC113 10.0231.0402
Phẫu thuật thay động mạch chủ 
lên và quai động mạch chủ lần      70,560,000         18,134,000   52,426,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động 
mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng 
trong phẫu thuật phình tách động mạch, 
quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn.
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286 KTC114 10.0232.0402

Phẫu thuật thay động mạch chủ 
lên, quai động mạch chủ và động 
mạch chủ xuống lần      70,560,000         18,134,000   52,426,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động 
mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng 
trong phẫu thuật phình tách động mạch, 
quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn.

287 KTC105 10.0224.0403

Phẫu thuật thay hoặc tạo hình van 
hai lá kết hợp thay hoặc tạo hình 
van động mạch chủ lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

288 KTC108 10.0227.0403 Phẫu thuật thay lại 1 van tim lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

289 KTC109 10.0228.0403 Phẫu thuật thay lại 2 van tim lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, động mạch chủ nhân 
tạo,van động mạch chủ nhân tạo, mạch 
máu nhân tạo,  keo sinh học dùng trong 
phẫu thuật phình tách động mạch, quả 
lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung 
dịch bảo vệ tạng.

290 PTT02 10.0220.0403 Phẫu thuật thay van hai lá lần      16,542,000           8,271,000     8,271,000 
291 PTT02A 10.0220.0403 Phẫu thuật thay van hai lá lần        8,271,000           8,271,000                 -   

292 KTC088 10.0197.0403
Phẫu thuật thay van ba lá điều trị 
bệnh Ebstein lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.
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293 KTC102 10.0221.0403
Phẫu thuật thay van động mạch 
chủ lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

294 PT06 10.0221.0403
Phẫu thuật thay van động mạch 
chủ lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, động mạch chủ nhân 
tạo,van động mạch chủ nhân tạo, mạch 
máu nhân tạo,  keo sinh học dùng trong 
phẫu thuật phình tách động mạch, quả 
lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung 
dịch bảo vệ tạng.

295 KTC103 10.0222.0403
Phẫu thuật thay van động mạch 
chủ và động mạch chủ lên lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

296 KTC101 10.0220.0403 Phẫu thuật thay van hai lá lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, động mạch chủ nhân 
tạo,van động mạch chủ nhân tạo, mạch 
máu nhân tạo,  keo sinh học dùng trong 
phẫu thuật phình tách động mạch, quả 
lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung 
dịch bảo vệ tạng.

297 KTC069 03.3122.0403
Phẫu thuật thay van tim do bệnh 
lý van tim bẩm sinh lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.
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298 KTC034

Phẫu thuật tim các loại (tim bẩm 
sinh/ sửa van tim/ thay van 
tim…) (chưa bao gồm máy tim 
phổi, vòng van và van tim nhân 
tạo) lần      70,560,000   70,560,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

299 TTPT30 03.3087.0405 Phẫu thuật tim loại Blalock lần      23,000,000         13,931,000     9,069,000 
Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo/ động 
mạch chủ nhân tạo.

300 KTC036 03.3087.0405 Phẫu thuật tim loại Blalock lần      70,560,000         13,931,000   56,629,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

301 KTC148 37.8D05.0406

Phẫu thuật tim, mạch khác có sử 
dụng tuần hoàn ngoài cơ thể 
(chưa bao gồm bộ máy tim phổi) lần      70,560,000         16,004,000   54,556,000 

Chưa bao gồm động mạch chủ nhân tạo, 
van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu 
nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch.

302 KTC134 03.3151.0403
Phẫu thuật tĩnh mạch phổi bất 
thường lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

303 PT02 03.3097.0403

Phẫu thuật sửa toàn bộ trong 
bệnh lý teo phổi và vách liên thất 
kín lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

304 PT01 03.3097.0403

Phẫu thuật sửa toàn bộ trong 
bệnh lý teo phổi và vách liên thất 
kín lần      23,000,000         13,460,000     9,540,000 

Chưa bao gồm động mạch chủ nhân tạo, 
van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu 
nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch.
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305 KTC115 10.0155.0404 Phẫu thuật điều trị vết thương tim lần      70,560,000         13,460,000   57,100,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động 
mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng 
trong phẫu thuật phình tách động mạch, 
quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn.

306 KTC076 10.0185.0403 Phẫu thuật vá thông liên thất lần      70,560,000         16,542,000   54,018,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 
tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 
nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu 
thuật phình tách động mạch, quả lọc tách 
huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá 
siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.

307 KTC117 03.3136.0404
Phẫu thuật vỡ tim do chấn thương 
ngực kín lần      70,560,000         13,460,000   57,100,000 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và 
dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động 
mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng 
trong phẫu thuật phình tách động mạch, 
quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn.

THỦ THUẬT

308 1314 10.0241.0583
Kỹ thuật đặt bóng đối xung động 
mạch chủ lần        2,500,000           1,793,000        707,000 

309 1315 01.0158.0074
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp 
cơ bản lần           800,000              458,000        342,000 

310 CC01
Cắt chỉ (áp dụng Bệnh nhân 
Ngoại trú) lần             45,000          45,000 

311 CLVT Cắt lọc vết thương lần             50,000          50,000 
312 TTPT100 01.0041.0081 Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu lần        2,000,000              234,000     1,766,000 
313 TTPT05 02.0009.0077 Chọc dò dịch màng phổi lần           300,000              131,000        169,000 

314 TTPT11 01.0040.0081
Chọc hút dịch màng ngoài tim 
dưới siêu âm lần           300,000              234,000          66,000 

315 TTPT08 01.0202.0083 Chọc dịch tuỷ sống lần           250,000              100,000        150,000 
316 TTPT101 02.0011.0079 Chọc hút khí màng phổi lần           600,000              136,000        464,000 
317 DVK2 Công chích thuốc lần               5,000            5,000 
318 DVK1 Công truyền dịch lần             15,000          15,000 
319 DVK3 Công truyền máu / 1 đv máu lần             30,000          30,000 

320 TTPT102 01.0096.0094
Mở màng phổi tối thiểu bằng 
troca lần        1,400,000              583,000        817,000 

321 TTPT13 01.0009.0098 Đặt catheter động mạch lần        1,354,000              533,000        821,000 

322 TTPT14 01.0008.0100
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 
nhiều nòng lần        1,700,000           1,113,000        587,000 

323 TTPT18 01.0066.1888 Đặt ống nội khí quản lần        1,000,000              555,000        445,000 
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324 TM01 01.0008.0100
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 
nhiều nòng lần        1,700,000           1,113,000        587,000 Chỉ áp dụng cho trường hợp lọc máu

325 TM02 01.0008.0100
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 
nhiều nòng lần        1,700,000           1,113,000        587,000 

326 TTPT70 02.0188.0210 Đặt sonde bàng quang lần           200,000                85,400        114,600 
327 TTPT107 03.0167.0103 Đặt ống thông dạ dày lần           200,000                85,400        114,600 
328 TTPT19 03.0167.0103 Đặt ống thông dạ dày lần           290,000                85,400        204,600 

329 TTPT103 21.0005.1774
Thăm dò huyết động bằng Swan 
Ganz lần        4,532,000           4,532,000                 -   

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

330 TTPT59 Đo SPO2 / 1 lần lần               5,000            5,000 
331 MDTC May da thứ cấp lần             40,000          40,000 
332 TTPT10 03.0078.0120 Mở khí quản lần           704,000              704,000                 -   
333 TTPT16 Phá rung cấp cứu ngoài buồng tim lần           800,000        800,000 
334 TTPT15 Phá rung cấp cứu trong buồng tim lần           300,000        300,000 
335 DVK4 01.0086.0898 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) lần             17,600                17,600                 -   Chưa bao gồm thuốc khí dung.
336 TTPT12 02.0313.0159 Rửa dạ dày cấp cứu lần           340,000              106,000        234,000 
337 DVK6 Rút điện cực lần             50,000          50,000 
338 SDM01 Soi đáy mắt lần             22,000          22,000 

339 TTPT1342 01.0036.0192
Tạo nhịp tim cấp cứu tạm thời 
với điện cực ngoài lồng ngực lần           968,000              968,000                 -   

340 TTPT105 02.0459.0391

Đặt, theo dõi, xử trí máy tạo nhịp 
tim tạm thời bằng điện cực sau 
phẫu thuật tim hở lần           700,000              477,000        223,000 

341 TTPT07 03.0119.0116 Lọc màng bụng chu kỳ lần           938,000              549,000        389,000 

342 TB00
Thay băng 1 vết thương không 
nhiễm trùng (dưới 15cm) lần             55,000          55,000 

343 TB3826

Thay băng 1 vết thương nhiễm 
trùng (dưới 15cm) Áp dụng Nội 
Trú nếu vết thương có: nhiễm 
trùng; thấm dịch máu,…) lần             55,000          55,000 

344 TB01
Thay băng vết thương (từ 15cm 
đến 30cm) lần             80,000          80,000 

345 TB02
Thay băng vết thương (từ 30cm 
đến 50cm) lần           109,000        109,000 

346 TB03
Thay băng vết thương có nhiễm 
trùng (dưới 30cm) lần           129,000        129,000 

347 TB04
Thay băng vết thương có nhiễm 
trùng (từ 30cm đến 50cm) lần           174,000        174,000 

348 TD01
Theo dõi (bằng Monitoring) điện 
tâm đồ liên tục 24h lần           400,000        400,000 
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349 TD02
Theo dõi (bằng Monitoring) điện 
tâm đồ liên tục 24h (có in giấy) lần           500,000        500,000 

350 TTPT63
Thở CIPAP / Thở oxy cao áp 
(ngày) lần           100,000        100,000 

351 TTPT17 03.0083.0209
Hỗ trợ hô hấp xâm nhập qua nội 
khí quản lần           533,000              533,000                 -   

352 TTPT60 Thở oxy / 1 ngày (< 2 lít / phút) lần             50,000          50,000 
353 TTPT62 Thở oxy / 1 ngày (> 3 lít / phút) lần             50,000          50,000 

354 TTPT61
Thở oxy / 1 ngày (từ 2 lít đến 3 lít 
/ phút) lần             50,000          50,000 

355 TTPT02
Thủ thuật chọc tủy xương tại 
giường - Mời ngoài lần           300,000        300,000 

356 TTL1 Thủ thuật loại 1 lần           513,000              513,000                 -   
357 TTL2 Thủ thuật loại 2 lần           345,000              345,000                 -   
358 TTL3 Thủ thuật loại 3 lần           168,000              168,000                 -   
359 TTDB Thủ thuật loại đặt biệt lần           932,000              932,000                 -   

360 TTPT03
Thủ thuật mở khí quản - Mời 
ngoài lần           500,000        500,000 

361 TTPT04 02.0339.0211 Thụt tháo phân lần             78,000                78,000                 -   
362 DVK5 Trích máu/ 1 lần lần             50,000          50,000 

VẬT LÝ TRỊ LIỆU

363 TTPT21 Tập do cứng khớp (mời ngoài) lần           100,000        100,000 

364 TTPT22 Tập do liệt ngoại biên (mời ngoài) lần

365 TTPT20
Tập do liệt thần kinh trung ương 
(mời ngoài) lần           100,000        100,000 

366 VLTL10
Tập Vật lý trị liệu tại phòng bệnh 
(BV Q8) lần           230,000        230,000 

367 VLTL09
Tập Vật lý trị liệu tại phòng tập 
(BV Q8) lần           140,000        140,000 

368 TTPT23 Vật lý trị liệu hô hấp lần             10,000          10,000 
369 VLBV115 Vật lý trị liệu hô hấp (mời 115) lần           100,000        100,000 

370 VLTLCR
Vật lý trị liệu hô hấp (mời BV 
Chợ Rẫy) lần           120,000        120,000 

371 VLND1
Vật lý trị liệu hô hấp (mời 
BVNĐ1) lần           200,000        200,000 
XÉT NGHIỆM MÁU

372 365AFP 23.0018.1457
Định lượng AFP (Alpha 
Fetoproteine) [Máu] lần             90,100                90,100                 -   

373 126Alb 23.0007.1494 Định lượng Albumin [Máu] lần             26,000                21,200            4,800 
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374 122Alk-P 23.0009.1493
Đo hoạt độ ALP (Alkalin 
Phosphatase) [Máu] lần             25,000                21,200            3,800 

375 127Amy 23.0010.1494 Đo hoạt độ Amylase [Máu] lần             25,000                21,200            3,800 
376 305HBsAb 24.0124.1619 HBsAb định lượng lần             80,000                69,000          11,000 
377 306HCV 24.0146.1622 HCV Ab miễn dịch tự động lần           120,000              115,000            5,000 
378 329HIVE Anti-HIV (Elisa) lần           103,000        103,000 

379 0706TTr 24.0172.1617 HIV Ab miễn dịch tự động lần           103,000              103,000                 -   
Giá chỉ tính cho bộ xn tiền phẫu  CV789 
ngày 25/05/2016

380 301ASO ASLO lần             55,000          55,000 
381 117AU 23.0003.1494 Định lượng Acid Uric [Máu] lần             26,000                21,200            4,800 

382 110Bil-T 23.0027.1493
Định lượng Bilirubin toàn phần 
[Máu] lần             30,000                21,200            8,800 

383 111Bil-D 23.0025.1493
Định lượng Bilirubin trực tiếp 
[Máu] lần             30,000                21,200            8,800 

384 250BNP 23.0028.1466
Định lượng BNP (B- Type 
Natriuretic Peptide) [Máu] lần           572,000              572,000                 -   

385 115CAG 23.0030.1472 Ca máu (Ca Total) (điện giải) lần             20,000                15,900            4,100 Chỉ thanh toán khi định lượng trực tiếp.
386 801CM Cấy máu tại Viện Tim lần           100,000        100,000 

387 505CEA 23.0039.1476
Định lượng CEA (Carcino 
Embryonic Antigen) [Máu] lần           120,000                84,800          35,200 

388 101CHO 23.0041.1506
Định lượng Cholesterol toàn 
phần (máu) lần             30,000                26,500            3,500 

389 125CKMB 23.0044.1478 Định lượng CK-MB mass [Máu] lần             70,000                37,100          32,900 
390 XNM1382 Clo / máu lần             20,000          20,000 

391 124CK 23.0042.1482
Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) 
[Máu] lần             70,000                26,500          43,500 

392 108Cre 23.0051.1494 Định lượng Creatinin (máu) lần             26,000                21,200            4,800 

393 033CRM 22.0276.1327

Phản ứng hoà hợp có sử dụng 
kháng globulin người (Kỹ thuật 
Scangel/Gelcard trên máy tự 
động) lần             80,000                72,600            7,400 

394 TTr4302 23.9000.1544
CRP định lượng [Giá phản ứng 
CRP] lần             55,000                21,200          33,800 

395 118CRP 23.0050.1484
Định lượng CRP hs (C-Reactive 
Protein high sesitivity) [Máu] lần             55,000                53,000            2,000 

396 395CYF 23.0052.1486 Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu] lần           120,000                95,400          24,600 
397 XNM1417 23.0058.1487 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] lần             50,000                28,600          21,400 
398 XNM1418 23.0058.1487 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] lần             60,000                28,600          31,400 
399 112IonCa 23.0058.1487 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] lần             70,000                28,600          41,400 
400 112Ion 23.0058.1487 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] lần             50,000                28,600          21,400 
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401 TTr4304 23.0028.1548

Định lượng BNP (B-Type 
Natriuretic Peptide)[ Người bệnh 
không suy thận] lần           572,000              402,000        170,000 

402 462COR 23.0046.1480 Định lượng Cortisol (máu) lần             90,100                90,100                 -   

403 TTr4303 23.0050.1544

Định lượng CRP hs (C-Reactive 
Protein high sesitivity)[Giá phản 
ứngCRP] lần             55,000                21,200          33,800 

404 022D 23.0054.1239 Định lượng D-Dimer [Máu] lần           250,000              246,000            4,000 
405 445DIG 23.0056.1488 Định lượng Digoxin [Máu] lần           100,000                84,800          15,200 

406 031FIB 22.0013.1242

Định lượng Fibrinogen (Tên 
khác: Định lượng yếu tố I), 
phương pháp Clauss- phương 
pháp trực tiếp, bằng máy tự động lần           100,000              100,000                 -   

407 XNM1425 23.0098.1529 Định lượng Insulin [Máu] lần             80,000                79,500               500 
408 1426 23.0118.1503 Định lượng Mg [Máu] lần             42,000                31,800          10,200 

409 251PRO 23.0121.1548
Định lượng proBNP (NT-
proBNP) [Máu] lần           402,000              402,000                 -   

410 XNM1428 22.0094.1481 Định lượng Peptid - C lần           203,000              169,000          34,000 Chưa bao gồm thuốc.

411 TTr4301 23.0130.1483
Định lượng Pro-calcitonin [Giá 
định lượng CRP/CRP hs] lần           392,000                53,000        339,000 

412 1429 23.0143.1503 Định lượng Sắt [Máu] lần             36,000                31,800            4,200 
413 252TroI 23.0161.1569 Định lượng Troponin I [Máu] lần           110,000                74,200          35,800 
414 253TroThs 23.0160.1569 Định lượng Troponin Ths [Máu] lần           110,000                74,200          35,800 

415 001AGS 22.0290.1275

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

416
001AGSTN
M 22.0290.1275

Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) 
(Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên 
máy bán tự động) lần             90,000                84,000            6,000 

417 VT1520 22.0290.1275

Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) 
(Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên 
máy bán tự động) lần             60,000                20,100          39,900 

 Công văn 7117/BYT-KH-TC ngày 
27/09/2016 (áp dụng ngày 04/10/2016 
(Tại Giường)

418 VT1519 22.0290.1275

Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) 
(Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên 
máy bán tự động) lần             60,000                22,400          37,600 

 Công văn 7117/BYT-KH-TC ngày 
27/09/2016 (áp dụng ngày 04/10/2016 
(Tại giường)

419 VT1517 22.0283.1269

Định nhóm máu hệ ABO (Truyền 
máu-Tại khoa XN- Người Bệnh) 
bằng phương pháp ống nghiệm; 
trên phiến đá, hoặc trên giấy 
CV7117 lần             60,000                38,000          22,000 

 Công văn 7117/BYT-KH-TC ngày 
27/09/2016 (áp dụng ngày 04/10/2016 
(Truyền máu)
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420 VT1518 22.0290.1275

Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) 
(Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên 
máy bán tự động) lần             60,000                22,400          37,600 

 Công văn 7117/BYT-KH-TC ngày 
27/09/2016 (áp dụng ngày 04/10/2016 
(Truyền máu)

421 TTr4601 01.0286.1531 Đo các chất khí trong máu lần           380,000              212,000        168,000 
422 321Fer 22.0116.1514 Định lượng Ferritin lần             80,000                79,500               500 

423 262FT3 23.0068.1561
Định lượng FT3 (Free 
Triiodothyronine) [Máu] lần             70,000                63,600            6,400 

424 261FT4 23.0069.1561
Định lượng FT4 (Free 
Thyroxine) [Máu] lần             70,000                63,600            6,400 

425 121GGT 23.0077.1518
Đo hoạt độ GGT (Gama 
Glutamyl Transferase) [Máu] lần             25,000                19,000            6,000 

426 105GLU 23.0075.1494 Định lượng Glucose [Máu] lần             26,000                21,200            4,800 
427 105GLU1 23.0075.1494 Định lượng Glucose [Máu] lần             26,000                21,200            4,800 
428 500HP H.pylori (IgG+IgM) lần           120,000        120,000 
429 Que1 Haemoglucotest 20.800 lần             12,000          12,000 
430 128HbA1c 23.0083.1523 Định lượng HbA1c [Máu] lần           100,000                99,600               400 
431 304BHsAgQ 24.0119.1649 HBsAg miễn dịch tự động lần             72,000                72,000                 -   

432 102HDL 23.0084.1506
Định lượng HDL-C (High density 
lipoprotein Cholesterol) [Máu] lần             30,000                26,500            3,500 

433 1399 22.0160.1345
Thể tích khối hồng cầu 
(hematocrit) bằng máy ly tâm lần             25,000                16,800            8,200 

434 que6 HGT - Accucheck (que thử) lần             12,000          12,000 
435 que7 HGT - Medisafe (que thử) lần             12,000          12,000 
436 331HIV HIV (test nhanh) lần             70,000          70,000 
437 XNM1404 Kali / máu lần             25,000          25,000 
438 136GAZ 23.0103.1531 Xét nghiệm Khí máu [Máu] lần           212,000              212,000                 -   

439 152LAT 23.0104.1532
Định lượng Lactat (Acid Lactic) 
[Máu] lần             95,400                95,400                 -   

440 123LDH 23.0111.1534
Đo hoạt độ LDH (Lactat 
dehydrogenase) [Máu] lần             30,000                26,500            3,500 

441 103LDL LDL_Cholesterol lần             30,000          30,000 
442 033KST Malaria (Fal + Vivax) lần             60,000          60,000 
443 465MY Myoglobulin lần             90,100          90,100 
444 XNM1411 Natri / máu lần             25,000          25,000 

445 021HCL 22.0135.1313
Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng 
máy đếm laser) lần             45,000                39,200            5,800 

446 119CRP 23.9000.1544
CRP định lượng [Giá phản ứng 
CRP] lần             55,000                21,200          33,800 

447 pmnb Phết máu ngoại biên lần             30,000          30,000 
448 259PRO 23.0130.1549 Định lượng Pro-calcitonin [Máu] lần           392,000              392,000                 -   
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449 109Pro 23.0133.1494
Định lượng Protein toàn phần 
[Máu] lần             26,000                21,200            4,800 

450 502PSA 23.0139.1553
Định lượng PSA toàn phần (Total 
prostate-Specific Antigen) [Máu] lần           120,000                90,100          29,900 

451 que2 Que thử D-Dimer (1 test) lần           240,000        240,000 
452 que5 Que thử INR (1 test) lần             90,000          90,000 
453 que3 Que thử NT - pro BNP 10 (1 test) lần           400,000        400,000 
454 que4 Que thử Troponin T 10 (1 test) lần           200,000        200,000 

455 302RF 23.0142.1557
Định lượng RF (Reumatoid 
Factor) [Máu] lần             55,000                37,100          17,900 

456 039SCHI 22.0136.1363 Tìm mảnh vỡ hồng cầu lần             40,000                16,800          23,200 
457 119AST 23.0020.1493 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] lần             25,000                21,200            3,800 
458 120ALT 23.0019.1493 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] lần             25,000                21,200            3,800 
459 017PLT Số lượng tiểu cầu (bằng máy) lần             45,000          45,000 

460 030TCK 22.0005.1354

Thời gian thromboplastin một 
phần hoạt hoá (APTT: Activated 
Partial Thromboplastin Time), 
(Tên khác: TCK) bằng máy tự 
động lần             40,000                39,200               800 

461 038CDC 22.0302.1306

Nghiệm pháp Coombs trực tiếp 
(Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên 
máy bán tự động) lần           100,000                78,400          21,600 

462 999PFA 22.0061.1410

Xét nghiệm PFA (Platelet 
Funtion Analyzer) bằng 
Collagen/ADP trên máy tự động 
(Tên khác: PFA bằng Col/ADP) lần           852,000              852,000                 -   

463 051PFAE 22.0060.1411

Xét nghiệm PFA (Platelet 
Funtion Analyzer) bằng 
Collagen/Epinephrine trên máy 
tự động (Tên khác: PFA bằng 
Col/Epi) lần           852,000              852,000                 -   

464 052PFAP

Test PFA-P2Y (đánh giá độ 
ngưng tập tiểu cầu với 
Clopidogrel) lần           600,000        600,000 

465
XN1603250
2 Thẻ nhóm máu lần             50,000          50,000 

466 1451 22.0019.1348
Thời gian máu chảy phương pháp 
Duke lần             20,000                12,300            7,700 

467 029TC
Thời gian máu đông (Milian/Lee - 
 White) (TC) lần             20,000          20,000 
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468 PMNB_1 22.0138.1362
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong 
máu (bằng phương pháp thủ công) lần             35,800                35,800                 -   

469 001CTM 22.0121.1369
Tổng phân tích tế bào máu ngoại 
vi (bằng máy đếm laser) lần             50,000                44,800            5,200 

470 024TP 22.0001.1352

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

471 322TRAN 22.0089.1567 Định lượng Transferin lần             63,600                63,600                 -   

472 319VDRL
Treponema pallidum RPR định 
tính (VDRL) lần             36,800          36,800 

473 104TRI 23.0158.1506
Định lượng Triglycerid (máu) 
[Máu] lần             30,000                26,500            3,500 

474 260TSH 23.0162.1570
Định lượng TSH (Thyroid 
Stimulating hormone) [Máu] lần             80,000                58,300          21,700 

475
XN1603250
1 Túi đựng máu lần           140,000        140,000 

476 106URE 23.0166.1494 Định lượng Urê máu [Máu] lần             26,000                21,200            4,800 
477 468VITB 22.0088.1571 Định lượng vitamin B12 lần           100,000                74,200          25,800 
478 020VS 22.0143.1303 Máu lắng (bằng máy tự động) lần             35,000                33,600            1,400 

XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU

479 154ALBN Albumine / nước tiểu lần             25,000          25,000 
480 153AMYN 23.0175.1576 Định lượng Amylase (niệu) lần             37,100                37,100                 -   
481 226UAN 23.0176.1598 Định lượng Axit Uric (niệu) lần             26,000                15,900          10,100 

482 234CAD 22.0149.1594
Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu 
(bằng phương pháp thủ công) lần             59,000                42,400          16,600 

483 206UNIT Ceton / nước tiểu lần             40,000          40,000 
484 464COR Cortisol / nước tiểu lần             90,000          90,000 
485 197CREN 23.0184.1598 Định lượng Creatinin (niệu) lần             26,000                15,900          10,100 
486 228ionU 23.0172.1580 Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) lần             50,000                28,600          21,400 
487 228ionUCa 23.0172.1580 Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) lần             70,000                28,600          41,400 
488 XNNT1471 23.0187.1593 Định lượng Glucose (niệu) lần             25,000                13,700          11,300 
489 230CAU 23.0180.1577 Định lượng Canxi (niệu) lần             24,300                24,300                 -   
490 230MGNT Ion Mg niệu (điện giải) lần             42,000          42,000 

491 196MALN 23.0189.1587
Định lượng MAU (Micro 
Albumin Arine) [niệu] lần             55,000                42,400          12,600 

492 939P 23.0201.1593 Định lượng Protein (niệu) lần             25,000                13,700          11,300 

493 200PTNT 23.0206.1596
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng 
máy tự động) lần             40,000                37,100            2,900 

494 225UN 23.0205.1598 Định lượng Urê (niệu) lần             26,000                15,900          10,100 
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XÉT NGHIỆM CÁC CHẤT 
DỊCH KHÁC CỦA CƠ THỂ 
(dịch não tủy, dịch màng phổi, 
dịch màng tim…)

495 166ALBD Albumin / dịch lần             26,000          26,000 

496 148BITD 23.0214.1493
Định lượng Bilirubin toàn phần 
[dịch] lần             30,000                21,200            8,800 

497 149BIDD Bilirubine trực tiếp / dịch lần             30,000          30,000 

498 146CHOD 23.0215.1506
Định lượng Cholesterol toàn 
phần (dịch chọc dò) lần             30,000                26,500            3,500 

499 1488 22.0152.1609

Xét nghiệm tế bào trong nước 
dịch chẩn đoán tế bào học (não 
tủy, màng tim, màng phổi, màng 
bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) 
bằng phương pháp thủ công lần             90,100                55,100          35,000 

500 139DDD 22.0152.1609

Xét nghiệm tế bào trong nước 
dịch chẩn đoán tế bào học (não 
tủy, màng tim, màng phổi, màng 
bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) 
bằng phương pháp thủ công lần             90,100                55,100          35,000 

501 139DDP 22.0152.1609

Xét nghiệm tế bào trong nước 
dịch chẩn đoán tế bào học (não 
tủy, màng tim, màng phổi, màng 
bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) 
bằng phương pháp thủ công lần             90,100                55,100          35,000 

502 139DMB 22.0152.1609

Xét nghiệm tế bào trong nước 
dịch chẩn đoán tế bào học (não 
tủy, màng tim, màng phổi, màng 
bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) 
bằng phương pháp thủ công lần             90,100                55,100          35,000 

503 139DMP 22.0152.1609

Xét nghiệm tế bào trong nước 
dịch chẩn đoán tế bào học (não 
tủy, màng tim, màng phổi, màng 
bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) 
bằng phương pháp thủ công lần             90,100                55,100          35,000 

504 139DNT 22.0152.1609

Xét nghiệm tế bào trong nước 
dịch chẩn đoán tế bào học (não 
tủy, màng tim, màng phổi, màng 
bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) 
bằng phương pháp thủ công lần             90,100                55,100          35,000 
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505 139DTT 22.0152.1609

Xét nghiệm tế bào trong nước 
dịch chẩn đoán tế bào học (não 
tủy, màng tim, màng phổi, màng 
bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) 
bằng phương pháp thủ công lần             90,100                55,100          35,000 

506 145GLUD 23.0217.1605
Định lượng Glucose (dịch chọc 
dò) lần             26,000                12,700          13,300 

507 149LACD Lactate / dịch lần             45,000          45,000 
508 145LDHD LDH / dịch lần             30,000          30,000 
509 144PROD 23.0210.1607 Định lượng Protein (dịch não tuỷ) lần             26,000                10,600          15,400 
510 146TRID Triglyceride / dịch lần             30,000          30,000 

XÉT NGHIỆM PHÂN

511 XN1491 24.0263.1665
Hồng cầu, bạch cầu trong phân 
soi tươi lần             57,000                36,800          20,200 

512 KSTDR_1
Soi tươi tìm KSTĐR trong phân 
(ký sinh trùng/ vi nấm soi tươi) lần             40,200          40,200 

513 357FOB Xác định máu trong phân lần             55,000          55,000 
CÁC KHOẢN KHÁC

514 Bao Bao giày nylon Đôi               2,115            2,115 
515 DVK21 Bộ đồ pyjama Bộ           100,000        100,000 

516 DVK16
Cấp phó bản giấy ra viện / chứng 
thương lần             30,000          30,000 

517 DVK18
Cấp tóm tắt bệnh án tiếng 
Anh/Pháp theo yêu cầu lần           160,000        160,000 

518 DVK17
Cấp tóm tắt bệnh án tiếng Việt 
theo yêu cầu lần             80,000          80,000 

519 DVK19
Cấp y chứng / Giấy CN sức khỏe 
tiếng Việt theo yêu cầu lần             40,000          40,000 

520 DVK20
Cấp y chứng/Giấy CN sức khỏe 
tiếng Anh/Pháp theo yêu cầu lần           160,000        160,000 

521 CD00 CD Marcell cái             15,000          15,000 
522 DVK12 Cháo đặc biệt (đ/suất) tô             15,000          15,000 
523 DVK11 Cháo lạt (đ/suất) tô             10,000          10,000 
524 DVK10 Cháo thường (đ/suất) tô             10,000          10,000 
525 DVK9 Cơm đặc biệt (đ/suất) tô             20,000          20,000 
526 DVK8 Cơm lạt (đ/suất) tô             15,000          15,000 
527 DVK7 Cơm thường (đ/suất) tô             15,000          15,000 
528 DCR Dao cạo râu (Rasoir) Cái             12,000          12,000 
529 DVK22 ĐĨA CD Cái             15,000          15,000 
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530
DVPTBNN
Q

Dịch vụ phụ thu BN nước ngoài 
30% lần                    -                   -   

531 PTBKTC
DV Phụ thu BN nước ngoài 10% 
(áp dụng với bill KTC) lần                    -                   -   

532 DVNT884 Nước cam ly             15,000          15,000 
533 DVK24 Sổ Bảo Hiểm Y Tế cuốn               2,000            2,000 
534 DVK23 Sổ khám bệnh cuốn               7,000            7,000 
535 DVK13 Soupe (đ/suất) chén             15,000          15,000 
536 DVK14 Soupe đặc biệt (đ/suất) chén             20,000          20,000 

Máu chế phẩm máu TT33

537 TM24 7.2
Chế phẩm tủa lạnh thể tích 50ml 
(từ 1.000 ml máu toàn phần) lần           359,000              359,000                 -   

7.2 (Thông tư 33) - Thông tư 05 ngày 
14/04/2017

538 250_3107 9.4

Chi phí điều chế khối tiểu cầu 
gạn tách (Chưa bao gồm bộ dụng 
cụ gạn tách) lần        1,151,000              924,000        227,000 

9.4 (Thông tư 33) - Thông tư 05 ngày 
14/04/2017

539 120_3107 9.5

Chi phí điều chế khối tiểu cầu 
gạn tách (Chưa bao gồm bộ dụng 
cụ gạn tách) lần           627,500              514,000        113,500 

9.5 (Thông tư 33) - Thông tư 05 ngày 
14/04/2017

540 TT33003 4.4 Huyết tương đông lạnh 150ml lần           177,000              177,000                 -   TT33-4.4 - Thông tư 05 ngày 14/04/2017
541 TT33004 4.5 Huyết tương đông lạnh 200ml lần           280,000              280,000                 -   TT33-4.5 -Thông tư 05 ngày 14/04/2017

542 TT33001 2.7
Khối hồng cầu từ 350ml máu 
toàn phần lần           975,000              748,000        227,000 TT33-2.7 -Thông tư 05 ngày 14/04/2017

543 TT33002 2.8
Khối hồng cầu từ 450ml máu 
toàn phần lần        1,065,000              838,000        227,000 TT33-2.8 -Thông tư 05 ngày 14/04/2017

Ghi chú:
1/ Giá thu mổ tim/ Thông tim can thiệp là giá tính cho phần chi phí trong Phòng mổ/Thông tim can thiệp.
Phần viện phí trước mổ/ Thông tim can thiệp và sau mổ/ Thông tim can thiệp ( Kể cả trong Phòng hồi sức)
sẽ được thu riêng.
2/ Thực chi: tính thực tế thuốc, VTYT tiêu hao sử dụng trong ca mổ, thông tim can thiệp
3/ Bảng giá dành cho bệnh nhân Việt Nam và áp dụng cho đến khi có thông báo mới.
4/ Bệnh nhân là người nước ngoài:
- Giá phẫu thuật, thông tim can thiệp( kể cả stent, ballon, van tim, vòng van, máy tạo nhịp, amplatzer…)
sẽ áp dụng theo giá người Việt Nam nhưng có phụ thu thêm 10% chi phí để giúp cho bệnh nhân nghèo mổ tim.
- Các dịch vụ y tế khác ( giá phòng, giá thuốc, y dụng cụ sử dụng, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm,..)
sẽ áp dụng theo giá người Việt Nam nhưng có phụ thu thêm 30% chi phí để giúp cho bệnh nhân nghèo mổ tim.

Ngày 15 tháng 04 năm 2017
GIÁM ĐỐC 

TS.BS. ĐỖ QUANG HUÂN
Đã ký
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