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STT

Mã
tương
đương

1

03.3911.0000

2

03.1074.0104

3

03.1055.0143

4

18.0623.0082

5

22.0102.1341

6

01.0368.1889

7

03.0036.0000

8

03.0030.0000

9

03.0030.0000

10

03.1026.0000

11

03.1029.0000

12

03.1083.0000

13

Tên DVKT theo
TT43/TT50

Thay băng, cắt chỉ
Nội soi đặt ống thông
niệu quản (sonde JJ)
Nội soi ổ bụng- sinh
thiết
Chọc hút nang vú dưới
hướng dẫn siêu âm
Sức bền thẩm thấu hồng
cầu
Xử lý mẫu xét nghiệm
độc chất
Đo áp lực động mạch
liên tục
Đặt ống thông tĩnh
mạch trung tâm
Đặt ống thông tĩnh
mạch trung tâm
Nội soi lồng ngực để
chẩn đoán và điều trị
Nội soi màng phổi để
chẩn đoán và điều trị

Mã
DVKT
theo TT37

Tên DVKT theo TT37

Giá áp
dụng
từ ngày
22/12/2016
(gồm CP
trực tiếp,
phụ cấp
đặc thù và
tiền lương)
30.000

37.8B00.0075

Cắt chỉ

37.8B00.0105

Đặt stent thực quản qua nội
soi

1.107.000

37.8B00.0143

Nội soi ổ bụng có sinh thiết

937.000

37.8B00.0170

Sinh thiết vú/ tổn thương
khác dưới hướng dẫn của
siêu âm

808.000

37.1E01.1341

Sức bền thẩm thấu hồng cầu

37.1E06.1889

37.8B00.0098

37.8B00.0101

37.8B00.0102

Xử lý mẫu xét nghiệm độc
chất
Đặt catheter động mạch theo
dõi huyết áp liên tục
Đặt ống thông tĩnh mạch
bằng catheter 2 nòng
Đặt catheter hai nòng có
cuff, tạo đường hầm để lọc
máu

Chỉ áp dụng với người
bệnh ngoại trú.
Chưa bao gồm stent.

36.900
182.000
1.354.000
1.113.000

Chỉ áp dụng với trường
hợp lọc máu.

6.774.000

37.8B00.0123

Nội soi lồng ngực

37.8B00.0124

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

Nội soi sinh thiết niệu
đạo

37.8B00.0147

Nội soi tiết niệu có gây mê

824.000

03.1029.0000

Nội soi màng phổi để
chẩn đoán và điều trị

37.8B00.0175

Sinh thiết màng phổi

418.000

14

03.0051.0000

Ép tim ngoài lồng ngực

37.8B00.0192

Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng
ngực

968.000

15

03.0126.0000

Thận nhân tạo cấp cứu

37.8B00.0195

Thận nhân tạo cấp cứu

16

03.0127.0000

Thận nhân tạo thường
quy chu kỳ

37.8B00.0196

Thận nhân tạo chu kỳ
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Ghi chú

937.000
4.982.000

1.515.000
543.000

Quả lọc dây máu dùng 1
lần; đã bao gồm catheter 2
nòng.
Quả lọc dây máu dùng 6
lần.

17

03.1516.0000

Thay băng điều trị vết
thương mãn tính

18

03.0780.0000

Kỹ thuật kéo giãn

37.8C00.0238

19

03.0905.0000

Vật lý trị liệu chỉnh hình

37.8C00.0241

20

03.0889.0000

37.8C00.0256

21

03.0890.0000

37.8C00.0257

Tập do liệt ngoại biên

22

03.0891.0000

Tập do cứng khớp
Tập do liệt ngoại biên
người bệnh liệt nửa
người,liệt các chi,tổn
thương hệ vận động
Tập do liệt thần kinh
trung - ương

Kéo nắn, kéo dãn cột sống,
các khớp
Kỹ thuật tập luyện với dụng
cụ chỉnh hình
Tập do cứng khớp

23

03.0770.0000

Ngôn ngữ trị liệu

37.8C00.0260

24

03.0901.0000

25

03.0893.0000

26

03.0895.0000

27

03.0811.0000

28

03.0902.0000

29

03.0903.0000

30

03.0905.0000

31

03.0906.0000

32

03.0828.0000

33

03.0807.0000

34

03.0808.0000

35

03.3925.0000

36

03.2860.0000 > 03.2874.0000

37.8D04.0356

37

03.2830.0000 > 03.2853.0000

37.8D04.0357

38

03.2889.0000

Tập luyện với ghế tập
cơ tứ đầu đùi
Tập vận động đoạn chi
15 phút
Tập vận động toàn thân
15 phút
Tập vận động có trợ
giúp
Tập với hệ thống ròng
rọc
Tập với xe đạp tập
Vật lý trị liệu chỉnh hình
Vật lý trị liệu hô hấp tại
giường bệnh
Vật lý trị liệu phòng
ngừa các biến chứng do
bất động
Xoa bóp cục bộ bằng
tay (60 phút)
Xoa bóp toàn thân bằng
tay (60 phút)
Dẫn lưu áp xe cổ/áp xe
tuyến giáp

Cắt bỏ tinh hoàn bằng
DCSA

37.8B00.0199

37.8C00.0258

37.8C00.0261

Thay băng cắt lọc vết thương
mạn tính

Tập do liệt thần kinh trung
ương
Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký
hiệu, hình ảnh...)
Tập luyện với ghế tập cơ bốn
đầu đùi

233.000

50.500
44.400
41.500
24.300

38.000
52.400
9.800

37.8C00.0266

Tập vận động đoạn chi

44.500

37.8C00.0267

Tập vận động toàn thân

44.500

37.8C00.0268

Tập vận động với các dụng
cụ trợ giúp

27.300

37.8C00.0269

Tập với hệ thống ròng rọc

9.800

37.8C00.0270
37.8C00.0276

Tập với xe đạp tập
Vật lý trị liệu chỉnh hình

9.800
29.000

37.8C00.0277

Vật lý trị liệu hô hấp

29.000

37.8C00.0278

Vật lý trị liệu phòng ngừa
các biến chứng do bất động

29.000

37.8C00.0282

Xoa bóp cục bộ bằng tay

59.500

37.8C00.0283

Xoa bóp toàn thân

87.000

37.8D04.0354

Dẫn lưu áp xe tuyến giáp

37.8D04.0361

Phẫu thuật loại 1 mổ mở
tuyến nội tiết có dùng dao
siêu âm
Phẫu thuật loại 1 mổ mở
tuyến nội tiết không dùng
dao siêu âm
Phẫu thuật loại 3 mổ mở
tuyến nội tiết có dùng dao
siêu âm
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218.600
6.402.000

4.008.000

4.208.000

Áp dụng đối với bệnh
Pemphigus/ Pemphigoid/
Ly thượng bì bọng nước
bẩm sinh/ Vết loét bàn
chân do đái tháo đường

37.8D04.0362

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

2.699.000

40

03.2831.0000
03.2832.0000
03.2848.0000
03.2854.0000

37.8D04.0363

Phẫu thuật loại đặc biệt mổ
mở tuyến nội tiết không dùng
dao siêu âm

5.269.000

41

03.2863.0000
03.2865.0000
03.2878.0000

37.8D04.0364

Phẫu thuật loại đặc biệt
tuyến nội tiết mổ mở có dùng
dao siêu âm

7.545.000

42

03.2552.0000

Cắt u hốc mắt không
mở xương hốc mắt

37.8D05.0371

Phẫu thuật u hố mắt

5.297.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim,
ốc, vít, kính vi phẫu.

43

03.2484.0000

Cắt cột tủy sống trong u
tủy

37.8D05.0378

Phẫu thuật vi phẫu lấy u tủy

6.852.000

Chưa bao gồm mạch nhân
tạo, kẹp mạch máu, ghim,
ốc, vít, kính vi phẫu.

44

03.2491.0000

Cắt u vùng hàm mặt
phức tạp

37.8D05.0407

Phẫu thuật u máu các vị trí

2.896.000

45

03.3464.0000

Ghép thận

37.8D05.0415

39

03.2847.0000

46

03.4094.0000

47

03.3508.0000

48

03.3541.0000

49

03.3572.0000 > 03.3575.0000

50

03.3561.0000

51

03.4025.0000

52

03.2646.0000

53

03.2657.0000

54

03.4058.0000

55

03.2850.0000

Dẫn lưu áp xe tụy

Phẫu thuật nội soi tạo
hình bể thận - niệu quản
qua nội soi sau phúc
mạc
Tạo hình bàng quang
bằng một đoạn ruột
Đóng các lỗ rò niệu đạo

37.8D05.0422

37.8D05.0427

37.8D05.0429

37.8D05.0435

Tạo hình dương vật,
phẫu thuật một thì
Phẫu thuật nội soi cắt
thực quản + tạo hình dạ
dày
Tạo hình thực quản (do
ung thư & bệnh lành
tính)
Cắt cụt trực tràng
đường bụng, đường
tầng sinh môn
Phẫu thuật nội soi cắt
trực tràng hoặc nội soi
trợ giúp
Cắt đuôi tụy và cắt lách

Ghép thận, niệu quản tự thân
có sử dụng vi phẫu
Phẫu thuật cắt niệu quản/ tạo
hình niệu quản/ tạo hình bể
thận (do bệnh lý hoặc chấn
thương)
Phẫu thuật nội soi cắt bàng
quang, tạo hình bàng quang
Phẫu thuật đóng dò bàng
quang
Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn,
tinh hoàn lạc chỗ/ cắt bỏ tinh
hoàn

6.307.000

4.997.000

5.569.000
4.227.000
2.254.000

37.8D05.0437

Phẫu thuật tạo hình dương vật

4.049.000

37.8D05.0443

Phẫu thuật cắt thực quản qua
nội soi ngực và bụng

5.611.000

Chưa bao gồm máy cắt nối
tự động và ghim khâu máy.

7.172.000

Chưa bao gồm kẹp khóa
mạch máu, máy cắt nối tự
động và ghim khâu máy,
dao siêu âm, Stent.

37.8D05.0446

Phẫu thuật tạo hình thực quản

37.8D05.0460

Phẫu thuật cắt trực tràng
đường bụng, tầng sinh môn

6.651.000

Chưa bao gồm khóa kẹp
mạch máu, miếng cầm
máu, máy cắt nối tự động
và ghim khâu máy cắt nối.

37.8D05.0462

Phẫu thuật nội soi cố định
trực tràng

4.088.000

Chưa bao gồm tấm nâng
trực tràng, dao siêu âm.

37.8D05.0484

Phẫu thuật cắt lách

4.284.000

Chưa bao gồm khóa kẹp
mạch máu, dao siêu âm.
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56

03.2849.0000

Cắt thân và đuôi tụy

37.8D05.0486

Phẫu thuật cắt thân tụy/ cắt
đuôi tụy

57

03.2638.0000

Phẫu thuật vét hạch
nách

37.8D05.0488

Phẫu thuật nạo vét hạch

03.4069.0000

Phẫu thuật nội soi cắt
dầy dinh trong ổ bụng

37.8D05.0490

Phẫu thuật nội soi cắt u trong
ổ bụng

58

59

03.2662.0000

Cắt đoạn đại tràng làm
hậu môn nhân tạo

37.8D05.0491

60

03.4066.0000

Nội soi cắt polyp dạ dày

37.8D05.0498

61

03.3031.0000

Chích rạch áp xe nhỏ

37.8D05.0505

62

03.3265.0000

63

03.0927.0000

64

03.0927.0000

65

03.3840.0000

66

03.1502.0000
03.1503.0000

67

03.2396.0000

68

03.1704.0000

69

14.0260.0000

70

03.1585.0000

71

03.2920.0000

72

03.2920.0000

Cố định gãy xương
sườn bằng băng dính to
bản
Nắn bó bột xương đùi chậu/cột sống (làm nẹp
trên gối)
Nắn bó bột xương đùi chậu/cột sống (làm nẹp
trên gối)
Nắn, bó bột gãy xương
đòn
Cắt cụt chi thể cấp cứu,
trên người bệnh bỏng
sâu chi thể không còn
khả năng bảo tồn, đe
doạ đến tính mạng.
Cắt cụt chi thể trong
điều trị, trên người bệnh
bỏng sâu chi thể không
còn khả năng bảo tồn.
Phẫu thuật chỉnh hình
đặt nẹp vít cột sống cổ
Cấp cứu bỏng mắt ban
đầu
Đo thị lực
Cắt mống mắt quang
học ± tách dính phức tạp
Phẫu thuật tạo hình mi
mắt từng phần
Phẫu thuật tạo hình mi
mắt từng phần

Phẫu thuật thăm dò ổ bụng/
mở thông dạ dày/ mở thông
hổng tràng/ làm hậu môn
nhân tạo
Cắt polyp ống tiêu hoá (thực
quản/ dạ dầy/ đại tràng/ trực
tràng)
Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ
dẫn lưu

4.297.000

Chưa bao gồm máy cắt nối
tự động và ghim khâu máy
cắt nối, khóa kẹp mạch
máu, dao siêu âm.

3.629.000

Chưa bao gồm dao siêu
âm.

3.525.000

Chưa bao gồm máy cắt nối
tự động và ghim khâu máy,
dao siêu âm, kẹp khóa
mạch máu.

2.447.000

Chưa bao gồm máy cắt nối
tự động và ghim khâu máy
cắt nối.

1.010.000
173.000

37.8D05.0508

Cố định gãy xương sườn

46.500

37.8D05.0529

Nắn, bó bột xương đùi/
chậu/ cột sống (bột liền)

611.000

37.8D05.0530

Nắn, bó bột xương đùi/
chậu/ cột sống (bột tự cán)

331.000

37.8D05.0531

Nắn, bó gẫy xương đòn

115.000

37.8D05.0534

Phẫu thuật cắt cụt chi

3.640.000

37.8D05.0566

Phẫu thuật nẹp vít cột sống
cổ

5.039.000

37.8D07.0741

Chữa bỏng mắt do hàn điện

27.000

37.8D07.0756

Đo thị lực khách quan

65.500

37.8D07.0810

Phẫu thuật cắt mống mắt chu
biên

500.000

37.8D07.0829

Phẫu thuật tạo mí (1 mắt)

804.000

37.8D07.0830

Phẫu thuật tạo mí (2 mắt)

1.045.000
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Chưa bao gồm đinh
xương, nẹp, vít, xương bảo
quản, đốt sống nhân tạo,
sản phẩm sinh học thay thế
xương, ốc, khóa.

73

03.1619.0000

Khâu cơ kéo mi dưới
để điều trị lật mi dưới

37.8D07.0838

Phẫu thuật vá da điều trị lật
mi

74

03.1998.0000

Phẫu thuật cắt bỏ
đường rò luân nhĩ gây tê

37.8D08.0872

Cắt bỏ đường rò luân nhĩ gây
tê

449.000

75

03.2096.0000

Phẫu thuật tạo hình
vành tai bằng vật liệu tự
thân hay tổng hợp

37.8D08.0881

Chỉnh hình tai giữa có tái tạo
chuỗi xương con

5.627.000

76

03.2191.0000

Khí dung mũi họng

37.8D08.0898

Khí dung

17.600

77

03.2190.0000

37.8D08.0900

Lấy dị vật họng

40.000

78

03.2457.0000

37.8D08.0909

Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu
mặt cổ gây mê

1.314.000

79

03.2444.0000

37.8D08.0910

Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu
mặt cổ gây tê

819.000

80

03.2063.0000

37.8D08.0912

Nâng xương chính mũi sau
chấn thương gây mê

2.620.000

81

03.2063.0000

37.8D08.0913

Nâng xương chính mũi sau
chấn thương gây tê

1.258.000

82

03.2504.0000

Lấy dị vật họng miệng
Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ
dưới da đầu đường kính
dưới 10 cm
Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ
dưới da đầu đường kính
trên 10 cm
Điều trị gãy xương
chính mũi bằng nắn
chỉnh
Điều trị gãy xương
chính mũi bằng nắn
chỉnh
Vét hạch cổ bảo tồn

37.8D08.0915

Nạo vét hạch cổ chọn lọc

4.487.000

83

03.2153.0000

Chọc rửa xoang hàm

37.8D08.0920

84

03.2151.0000

Đốt cướn mũi

37.8D08.0922

85

03.2151.0000

Đốt cướn mũi

37.8D08.0923

86

03.0999.0000 >
03.1003.0000

Nội soi đường hô hấp
và tiêu hóa trên

37.8D08.0924

87

03.1001.0000 >
03.1003.0000

Nội soi Tai Mũi Họng

37.8D08.0933

88

03.2566.0000

Cắt u thành họng bên
có hoặc không nạo
hạch cổ

37.8D08.0939

89

03.2168.0000

Phẫu thuật cắt dây thanh

37.8D08.0943

90

03.2216.0000

91

03.1998.0000

92

03.0994.0000

Nội soi cầm máu mũi

37.8D08.0960

93

03.2168.0000

Phẫu thuật cắt dây thanh

37.8D08.0964

Phẫu thuật tuyến hàm
dưới
Phẫu thuật cắt đường rò
luân nhĩ

37.8D08.0944

37.8D08.0954

Nội soi chọc rửa xoang hàm
(gây tê)
Nội soi đốt điện cuốn mũi
hoặc cắt cuốn mũi gây tê
Nội soi đốt điện cuốn mũi/
cắt cuốn mũi gây mê
Nội soi đường hô hấp và tiêu
hóa trên
Nội soi Tai Mũi Họng
Phẫu thuật cắt bỏ u thành
bên họng lan lên đáy sọ có
kiểm soát bằng kính hiển vi
và nội soi
Phẫu thuật cắt dây thanh
bằng Laser
Phẫu thuật cắt tuyến dưới
hàm
Phẫu thuật lấy đường rò luân
nhĩ 1 bên, 2 bên
Phẫu thuật nội soi cầm máu
mũi 1 bên, 2 bên
Phẫu thuật nội soi cắt dây
thanh
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1.010.000

Chưa bao gồm thuốc khí
dung.

Chưa bao gồm dao siêu
âm.

265.000
431.000
660.000
2.135.000
202.000

9.209.000

4.487.000
4.495.000

Chưa bao gồm dao siêu
âm.

2.973.000
2.658.000
5.032.000

Chưa bao gồm mũi
Hummer và tay cắt.

Phẫu thuật nội soi cắt u lành
tính thanh quản (papilloma,
kén hơi thanh quản…)
Phẫu thuật nội soi mở khe
giữa, nạo sàng, ngách trán,
xoang bướm
Lấy cao răng và đánh bóng
hai hàm
Lấy cao răng và đánh bóng
một vùng/ một hàm

94

03.3954.0000

Nội soi cắt hạt thanh đới

37.8D08.0966

95

03.3926.0000

Phẫu thuật nội soi
xoang bướm - trán

37.8D08.0976

96

03.1974.0000

97

03.1974.0000

98

03.1842.0000

99

03.1811.0000

100

03.2496.0000

101

03.2174.0000

Cắt, tạo hình phanh
37.8D09.1041
môi, phanh má hoặc lưỡi

102

03.2516.0000

Cắt nang xương hàm
khó

37.8D09.1047

103

03.2509.0000

Cắt u sắc tố vùng hàm
mặt

37.8D09.1049

104

03.1807.0000

Phẫu thuật cắt cuống
răng

37.8D09.1050

Điều trị đóng cuống răng

447.000

105

03.1947.0000

Dự phòng sâu răng
bằng máng có Gel Fluor

37.8D09.1051

Điều trị sâu răng sớm bằng
Fluor

532.000

106

03.1801.0000

107

03.1801.0000

108

03.2237.0000

109

03.1643.0000

110

03.1491.0000

111

03.3822.0000

112

03.1474.0000

Lấy cao răng 2 hàm
(các kỹ thuật)
Lấy cao răng 2 hàm
(các kỹ thuật)
Phục hồi thân rằng bằng
Inlay/Onlay Composite
Phẫu thuật cắt, nạo
xương ổ răng
Cắt u lợi đường kính từ
2cm trở lên

Phẫu thuật nhổ răng
ngầm
Phẫu thuật nhổ răng
ngầm
Phẫu thuật điều trị khe
hở vòm miệng
Tiêm coctison điều trị u
máu
Cắt hoại tử bỏng sâu
kiểu tiếp, dưới 3% diện
tích cơ thể trở lên ở trẻ
em
Cắt hoại tử tiếp tuyến
10 đền 15% diện tích
cơ thễ
Cắt hoại tử bỏng sâu
kiểu tiếp, trên 3% diện
tích cơ thể trở lên ở trẻ
em

37.8D09.1020

37.8D09.1021

37.8D09.1030

37.8D09.1038

37.8D09.1039

37.8D09.1080

37.8D09.1081

37.8D09.1084

37.8D09.1093

37.8D10.1102

37.8D10.1103

37.8D10.1104

Phục hồi thân răng có chốt
Phẫu thuật lật vạt, nạo xương
ổ răng 1 vùng
Cắt u lợi đường kính từ 2cm
trở lên
Cắt, tạo hình phanh môi,
phanh má hoặc lưỡi (không
gây mê)
Cắt nang xương hàm từ 25cm
Cắt u nhỏ lành tính phần
mềm vùng hàm mặt (gây mê
nội khí quản)

Phẫu thuật lấy răng ngầm
trong xương
Phẫu thuật mở xoang lấy
răng ngầm
Phẫu thuật tạo hình khe hở
vòm miệng
Tiêm xơ điều trị u máu phần
mềm và xương vùng hàm mặt
Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến
bỏng sâu dưới 5% diện tích
cơ thể ở người lớn, dưới 3%
diện tích cơ thể ở trẻ em
Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến
bỏng sâu trên 10% diện tích
cơ thể ở người lớn
Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến
bỏng sâu từ 3% - 5% diện
tích cơ thể ở trẻ em
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4.009.000

4.809.000
124.000
70.900
481.000
768.000
429.000
276.000
2.807.000
2.507.000

2.235.000
2.657.000
2.335.000
834.000

2.151.000

3.645.000

2.713.000

03.3823.0000

Cắt hoại tử tiếp tuyến
từ dưới 10% diện tích
cơ thể

37.8D10.1105

114

03.1492.0000

Cắt hoại tử bỏng sâu
kiểu toàn lớp, dưới 1%
diện tích cơ thể ở trẻ em

37.8D10.1106

115

03.3823.0000

116

03.1491.0000

113

117

03.1474.0000

118

03.1484.0000

119

03.1497.0000

120

03.1495.0000

121

03.1495.0000

122

123

Cắt hoại tử tiếp tuyến
từ dưới 10% diện tích
cơ thể
Cắt hoại tử bỏng sâu
kiểu tiếp, dưới 3% diện
tích cơ thể trở lên ở trẻ
em
Cắt hoại tử bỏng sâu
kiểu tiếp, trên 3% diện
tích cơ thể trở lên ở trẻ
em
Cắt hoại tử toàn lớp ghép da dày tự thân,
trên 1% diện tích cơ thể
ở trẻ em
Cắt hoại tử toàn lớp ghép da dày tự thân,
dưới 1% diện tích cơ
thể ở trẻ em
Ghép da tự thân kiểu
tem thư (post stam),
dưới 5% diện tích cơ
thể ở trẻ em
Ghép da tự thân kiểu
tem thư (post stam),
dưới 5% diện tích cơ
thể ở trẻ em

37.8D10.1107

37.8D10.1108

37.8D10.1109

37.8D10.1110

37.8D10.1111

37.8D10.1120

37.8D10.1122

03.1476.0000

Ghép da tự thân kiểu
mảnh lớn, trên 5% diện
tích cơ thể ở trẻ em

37.8D10.1123

03.1479.0000

Ghép da tự thân kiểu
mảnh siêu nhỏ (micro
skin graft), trên 5%
diện tích cơ thể ở trẻ em

37.8D10.1124

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến
bỏng sâu từ 5% - 10% diện
tích cơ thể ở người lớn, trên
5% diện tích cơ thể ở trẻ em
Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng
sâu dưới 3% diện tích cơ thể
ở người lớn, dưới 1% diện
tích cơ thể ở trẻ em
Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng
sâu trên 5% diện tích cơ thể
ở người lớn
Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng
sâu từ 1% - 3% diện tích cơ
thể ở trẻ em
Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng
sâu từ 3% - 5% diện tích cơ
thể ở người lớn, trên 3%
diện tích cơ thể ở trẻ em
Cắt hoại tử toàn lớp – khâu
kín ≥ 3% diện tích cơ thể ở
người lớn, ≥ 1% diện tích cơ
thể ở trẻ em
Cắt hoại tử toàn lớp – khâu
kín dưới 3% diện tích cơ thể
ở người lớn, dưới 1% diện
tích cơ thể ở trẻ em
Ghép da tự thân mảnh lớn
dưới 5% diện tích cơ thể ở
người lớn, dưới 3% diện tích
cơ thể ở trẻ em
Ghép da tự thân mảnh lớn từ
3% - 5% diện tích cơ thể ở
trẻ em
Ghép da tự thân mảnh lớn từ
5% - 10% diện tích cơ thể ở
người lớn, trên 5% diện tích
cơ thể ở trẻ em
Ghép da tự thân mảnh siêu
nhỏ (micro skin graft) ≥
10% diện tích cơ thể ở người
lớn, ≥ 5% diện tích cơ thể ở
trẻ em
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3.095.000

2.180.000

3.582.000

2.791.000

3.112.000

3.837.000

3.156.000

2.719.000

3.376.000

3.809.000

6.056.000

124

03.1477.0000
03.1494.0000

Ghép da tự thân kiểu
mắt lưới (mesh graft),
trên 5% diện tích cơ thể
ở trẻ em
Ghép da tự thân kiểu
mắt lưới (mesh graft),
dưới 5% diện tích cơ
thể ở trẻ em

125

03.3924.0000

Cắt lọc tổ chức hoại tử

37.8D10.1144

126

03.1507.0000

Tắm điều trị người bệnh
bỏng

37.8D10.1146

127

03.1489.0000

Thay băng điều trị bỏng
nông, từ 10% đến 20%
diện tích cơ thể ở trẻ em

128

03.1510.0000

Thay băng điều trị bỏng
nông, dưới 10% diện
tích cơ thể ở trẻ em

129

130

37.8D10.1126

Ghép da tự thân mắt lưới
(mesh graft)

Phẫu thuật loại bỏ hoại tử ổ
loét vết thương mạn tính
Tắm điều trị bệnh nhân hồi
sức, cấp cứu bỏng

4.691.000

2.319.000
1.082.000

37.8D10.1148

Thay băng cắt lọc vết bỏng
diện tích dưới 10% diện tích
cơ thể

235.000

37.8D10.1149

Thay băng cắt lọc vết bỏng
diện tích từ 10% đến 19%
diện tích cơ thể

392.000

03.1472.0000

Thay băng điều trị bỏng
nông, trên 20% diện
tích cơ thể ở trẻ em

37.8D10.1150

Thay băng cắt lọc vết bỏng
diện tích từ 20% đến 39%
diện tích cơ thể

519.000

03.1472.0000

Thay băng điều trị bỏng
nông, trên 20% diện
tích cơ thể ở trẻ em

37.8D10.1151

Thay băng cắt lọc vết bỏng
diện tích từ 40% đến 60%
diện tích cơ thể

825.000

131

03.1472.0000

Thay băng điều trị bỏng
nông, trên 20% diện
tích cơ thể ở trẻ em

37.8D10.1152

Thay băng cắt lọc vết bỏng
diện tích trên 60% diện tích
cơ thể

1.301.000

132

03.2788.0000

133

03.3643.0000

134

03.1443.0000

Gây mê để thay băng
người bệnh bỏng

37.8D15.1890

135

03.1443.0000

Gây mê để thay băng
người bệnh bỏng

37.8D15.1891

136

03.1443.0000

Gây mê để thay băng
người bệnh bỏng

37.8D15.1892

137

03.1443.0000

Gây mê để thay băng
người bệnh bỏng

37.8D15.1893

138

23.0207.0000

Định lư-ợng Clo

37.1E03.1604

Bơm tiêm hóa chất vào
khoang nội tủy
Phẫu thuật xương bả
vai lên cao

37.8D11.1172

37.8D11.1186

Truyền hóa chất nội tủy (1
ngày)
Phẫu thuật cắt xương bả vai
và phần mềm
Gây mê thay băng bỏng diện
tích trên 60% diện tích cơ
thể hoặc có bỏng hô hấp
Gây mê thay băng bỏng diện
tích từ 40% - 60% diện tích
cơ thể
Gây mê thay băng bỏng diện
tích từ 10% - 39% diện tích
cơ thể
Gây mê thay băng bỏng diện
tích dưới 10% diện tích cơ
thể
Clo dịch
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382.000
7.853.000
970.000

685.000

511.000

361.000
22.200

Theo dõi điện tim liên
tục tại giường

37.3F00.1778

Điện tâm đồ

TT 23

37.1E03.1601

141

TT 23

37.1E03.1603

142

TT 23

37.3F00.1811

143

TT 23

37.3F00.1812

144

03.4250.0008

Bilirubin định tính
Urobilin, Urobilinogen: Định
tính
Test thanh thải Creatinine
Test thanh thải Ure
Siêu âm Doppler màu
tim/mạch máu qua thực quản

145

02.0317.0165

146

03.4211.0168

147

139

03.0047.0000

140

Siêu âm tim qua đường
thực quản
Siêu âm can thiệp - Đặt
ống thông dẫn lưu ổ áp
xe

37.2A01.0008

45.900
6.300
6.300
58.800
58.800
794.000

37.8B00.0165

Siêu âm can thiệp - Đặt ống
thông dẫn lưu ổ áp xe

Sinh thiết da

37.8B00.0168

Sinh thiết da/ niêm mạc

03.4246.0198

Tháo bột các loại

37.8B00.0197

Tháo bột: cột sống/ lưng/
khớp háng/ xương đùi/
xương chậu

59.400

148

03.4246.0198

Tháo bột các loại

37.8B00.0198

Tháo bột khác

49.500

149

10.9002.0504

Cắt phymosis

37.8D05.0504

Cắt phymosis

224.000

150

18.9000.9000

Chụp X quang ổ răng

37.2A02.CV1044 Chụp

Xquang ổ răng

12.000

CV 1044/BYT-KH-TC
ngày 29/02/2016

151

18.9000.9001

37.2A03.CV1044 Chụp

Xquang ổ răng (số hóa)

17.000

CV 1044/BYT-KH-TC
ngày 29/02/2016

152

09.9000.1894

Chụp X quang ổ răng
số hóa
Gây mê khác

153

18.0137.0000

Chụp Xquang tuyến lệ

154

22.0004.0000

155

22.0026.0000

156

22.0153.0000

Xét nghiệm nhanh INR
(Có thể kèm theo cả chỉ
số PT%, PTs) bằng
máy cầm tay
Phát hiện kháng đông
nội sinh (Tên khác: Mix
test)
Xét nghiệm tế bào
trong nước dịch chẩn
đoán tế bào học (não
tuỷ, màng tim, màng
phổi, màng bụng, dịch
khớp, rửa phế quản…)
bằng máy phân tích
huyết học tự động

2.058.000
121.000

37.8D15.1894

Gây mê khác

632.000

37.2A03.0039

Chụp XQ số hóa đường dò,
các tuyến có bơm thuốc cản
quang trực tiếp

371.000

37.1E01.1350

Thời gian Prothombin (PT%,
PTs, INR)

39.200

37.1E01.1366

Tìm yếu tố kháng đông
đường nội sinh

37.1E03.1609

Xét nghiệm tế bào trong
nước dịch chẩn đoán tế bào
học (não tuỷ, màng tim,
màng phổi, màng bụng, dịch
khớp, rửa phế quản…)
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112.000

55.100

Chỉ áp dụng với người
bệnh ngoại trú

Chưa bao gồm ống thông,
kim chọc chuyên dụng.

157

22.0153.0000

Xét nghiệm tế bào
trong nước dịch chẩn
đoán tế bào học (não
tuỷ, màng tim, màng
phổi, màng bụng, dịch
khớp, rửa phế quản…)
bằng máy phân tích
huyết học tự động

37.1E03.1610

Xét nghiệm tế bào trong
nước dịch chẩn đoán tế bào
học (não tuỷ, màng tim,
màng phổi, màng bụng, dịch
khớp, rửa phế quản…) có
đếm số lượng tế bào

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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90.100

