UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 35 /2015/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính
phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và
giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm
2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức giá tối đa khung giá một số dịch
vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số
878/TTr-STC ngày 14 tháng 10 năm 2015; đồng thời, trên cơ sở ý kiến của kết luận
Thường trực HĐND thành phố tại Công văn số 1923/HĐND-KTNS ngày 10/11/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28
tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định giá một số dịch
vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng như
sau:
“5. Giá dịch vụ xét nghiệm (bổ sung) thực hiện theo Phụ lục số 06 đính kèm”.
Điều 2. Bổ sung Điều 1a Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4
năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành giá dịch vụ phẫu thuật, thủ
thuật trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng như sau:

“Điều 1a. Ban hành giá các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật (bổ sung) theo Phụ lục
bổ sung đính kèm”.
Điều 3. Các cơ sở y tế công lập được phép thực hiện các dịch vụ khám bệnh,
chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo các mức giá quy định tại
Điều 1 và Điều 2 Quyết định này khi được Sở Y tế có quyết định cho phép thực hiện
danh mục kỹ thuật y tế và được cấp giấy phép đủ tiêu chuẩn hành nghề khám chữa
bệnh theo quy định của Bộ Y tế.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các
Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Kho bạc Nhà
nước thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ sở y tế
công lập và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương

Phụ lục bổ sung
GIÁ DỊCH VỤ PHẪU THUẬT,THỦ THUẬT (BỔ SUNG)
(Kèm theo Quyết định số: 35 /2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015
của UBND thành phố Đà Nẵng)
ĐVT: Đồng
Mức giá quy định
TT

Danh mục
dịch vụ
kỹ thuật y tế

Loại
phẫu
thuật.
thủ
thuật

Bệnh
viện
hạng I

Bệnh
viện
hạng II

Bệnh
viện
hạng III

Bệnh
viện
hạng IV

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

I

PHẪU THUẬT

1

Phẫu thuật giải
phóng chèn ép
thần kinh tam
thoa (dây V)
trong đau nửa
mặt. bằng đường
mở nắp sọ

2

Phẫu thuật u
tầng trước nền sọ
bằng mở nắp sọ
trán một bên

3

Phẫu thuật u
tầng trước nền sọ
bằng mở nắp sọ
trán hai bên

4

Phẫu thuật u 1/3
trong cánh nhỏ
xương
bướm
bằng đường mở
nắp sọ

Đặc
biệt

Đặc
biệt

Đặc
biệt

Đặc
biệt

2.581.000 2.452.000 2.329.000

Trong giá này
chưa bao gồm
2.213.000
kính hiển vi o
độ optic C

2.596.000 2.466.000 2.343.000

Trong giá này
chưa bao gồm
keo sinh học.
2.226.000
nẹp, vis, lưới.
kính hiển vi o
độ optic C

3.854.000 3.661.000 3.478.000

Trong giá này
chưa bao gồm
keo sinh học.
3.304.000
nẹp, vis, lưới.
KHV o độ optic
C

3.716.000 3.530.000 3.354.000

Trong giá này
chưa bao gồm
keo sinh học,
3.186.000
nẹp, vis, lưới.
KHV o độ optic
C

5

6

7

8

Phẫu thuật u
đỉnh xương đá
bằng đường qua
xương đá

Phẫu thuật u
xương sọ vòm sọ

Phẫu thuật cố
định cột sống.
lấy u có ghép
xương hoặc lồng
titan
Phẫu thuật cố
định cột sống
ngực bằng nẹp
vít qua cuống lối
sau

3.655.000 3.472.000 3.298.000

Trong giá này
chưa bao gồm
keo sinh học.
3.133.000
nẹp, vis, kính
hiển vi o độ
optic C

I

1.853.000 1.760.000 1.672.000

Trong giá này
chưa bao gồm
keo sinh học.
1.588.000
nẹp, vis, kính
hiển vi o độ
optic C

Đặc
biệt

3.532.000 3.355.000 3.187.000

Trong giá này
3.028.000 chưa bao gồm
nẹp, vis

Đặc
biệt

3.168.000 3.010.000 2.860.000

Trong giá này
2.717.000 chưa bao gồm
nẹp, vis

Đặc
biệt

3.272.000 3.108.000 2.953.000

Trong giá này
2.805.000 chưa bao gồm
nẹp, vis

3.671.000 3.487.000 3.313.000

Trong giá này
chưa bao gồm
nẹp, vis, đĩa
3.147.000
đệm cột sống
thắt lưng PEEK

2.977.000 2.828.000 2.687.000

Trong giá này
2.553.000 chưa bao gồm
nẹp, vis

1.689.000 1.605.000 1.525.000

Trong giá này
chưa bao gồm
bộ kim chọc
1.449.000 thân đốt sống.
bóng tạo hình
thân đốt sống
và cement

Đặc
biệt

9

Phẫu thuật cố
định cột sống
bằng vít qua
cuống

10

Cố định cột sống
và hàn khớp liên
thân đốt cột sống
thắt lưng – cùng
đường sau qua lỗ
liên hợp (TLIF)

Đặc
biệt

11

Phẫu thuật chỉnh
vẹo cột sống qua
đường sau

Đặc
biệt

12

Tạo hình thân
đốt sống bằng
bơm cement sinh
học qua cuống

I

13

Phẫu thuật giải
ép. ghép xương
liên thân đốt và
cố định cột sống
cổ đường trước

Đặc
biệt

3.242.000 3.080.000 2.926.000

Trong giá này
chưa bao gồm:
đĩa đệm nhân
2.780.000
tạo - PEEK.
nẹp, vis và lồng
titanium

14

Kết hợp xương
nẹp vít cột sống
cổ lối sau

Đặc
biệt

4.224.000 4.013.000 3.812.000

Trong giá này
3.621.000 chưa bao gồm
nẹp, vis

15

Phẫu thuật ghép
xương
trong
chấn thương cột
sống cổ

I

2.952.000 2.804.000 2.664.000

Trong giá này
2.531.000 chưa bao gồm
nẹp, vis

3.745.000 3.558.000 3.380.000

Trong giá này
chưa bao gồm
miếng gian đốt
3.211.000
sống cổ corner
stone (peek).
nẹp, vis

1.672.000 1.588.000 1.509.000

Trong giá này
chưa bao gồm
1.434.000 đinh. vis. mảnh
ghép xương
nhân tạo

3.989.000 3.790.000 3.601.000

Trong giá này
chưa bao gồm
3.421.000 đinh. vis. mảnh
ghép xương
nhân tạo

2.560.000 2.432.000 2.310.000

Trong giá này
chưa bao gồm
vật tư tiêu hao
đặc biệt kiềm
kerison cắt
xương. kim cắt
2.195.000 dây chằng
vàng, cây vén
rể. kiềm gắp đĩa
đệm . dây và
tay đốt nội soi,
dây nước nội
soi

16

Phẫu thuật thay
đĩa đệm nhân tạo
cột sống cổ

17

Cắt một phần
bản sống trong
hẹp ống sống cổ

18

Phẫu thuật tạo
hình cung sau
cột sống cổ trong
bệnh lý hẹp ống
sống cổ đa tầng

19

Phẫu thuật nội
soi lấy nhân đệm
cột sống thắt
lưng qua đường
liên bản sống

Đặc
biệt

I

Đặc
biệt

I

20

Phẫu thuật nội
soi phá thông
sàn não thất III

21

Phẫu thuật nội
soi sinh thiết u
não thất

22

23

Phẫu thuật nội
soi treo cổ bàng
quang điều trị
tiểu không kiểm
soát
Phẫu thuật nội
soi cắt u tiền liệt
tuyến triệt căn
qua ổ bụng hoặc
ngoài phúc mạc

24

Phẫu thuật nội
soi cắt u trung
thất nhỏ (<5 cm)

25

Phẫu thuật nội
soi cắt u trung
thất lớn (>5 cm)

26

Phẫu thuật nội
soi cắt - đốt hạch
giao cảm ngực

27

Cắt thực quản.
tạo hình thực
quản bằng dạ
dày đường bụng.
ngực. cổ

3.262.000 3.099.000 2.944.000

Trong giá này
chưa bao gồm
2.797.000
catheter bóng
nong

Đặc
biệt

3.436.000 3.264.000 3.101.000

Trong giá này
chưa bao gồm
2.946.000
catheter bóng
nong

I

2.965.000 2.817.000 2.676.000

2.542.000

4.661.000 4.428.000 4.207.000

Trong giá này
3.997.000 chưa bao gồm
dao siêu âm

3.600.000 3.420.000 3.249.000

Trong giá này
chưa bao gồm
3.087.000 dao siêu âm nội
soi (mê nội khí
quản carlen)

3.879.000 3.685.000 3.501.000

Trong giá này
chưa bao gồm
3.326.000 dao siêu âm nội
soi (mê nội khí
quản carlen)

2.520.000 2.394.000 2.274.000

Trong giá này
chưa bao gồm
2.160.000 máy đốt (mê
nội khí quản
carlen)

3.890.000 3.696.000 3.511.000

Chưa bao gồm
dao siêu âm mổ
3.335.000 hở stappler (mê
nội khí quản
carlen)

Đặc
biệt

Đặc
biệt

I

Đặc
biệt

I

Đặc
biệt

28

29

30

31

32

Phẫu thuật Nuss
kết hợp nội soi
điều trị lõm ngực
bẩm
sinh
(VATS)

Phẫu thuật nội
soi cắt một phần
thùy phổi. kén nang phổi

Phẫu thuật nội
soi cắt một thùy
phổi

Phẫu thuật cắt
một phần tuyến
vú
Phẫu thuật đóng
đường dò dịch
não tuỷ hoặc
thoát vị màng
não ở tầng trước
nền sọ qua
đường mở nắp
sọ

3.600.000 3.420.000 3.249.000

Trong giá này
chưa bao gồm
thanh kim loại
3.087.000 nâng ngực. dao
siêu âm mổ
hower, mổ nội
soi, stappler

3.949.000 3.752.000 3.564.000

Chưa bao gồm
súng echelon
Flex kèm băng
3.386.000 đạn.,dao siêu
âm mổ nội soi
(mê nội khí
quản carlen)

Đặc
biệt

3.401.000 3.231.000 3.069.000

Trong giá này
chưa bao gồm
súng echelon
2.916.000 Flex kèm băng
đạn. dao siêu
âm (mê nội khí
quản carlen)

II

1.708.000 1.623.000 1.542.000

1.465.000

3.907.000 3.712.000 3.526.000

Trong giá này
chưa bao gồm
3.350.000
keo sinh học.
nẹp, vis

3.662.000 3.479.000 3.305.000

Trong giá này
chưa bao gồm
3.140.000
keo sinh học.
nẹp,vis

3.312.000 3.146.000 2.989.000

Trong giá này
chưa bao gồm
2.840.000
keo sinh học.
nẹp,vis

I

Đặc
biệt

Đặc
biệt

33

Phẫu thuật đóng
đường dò dịch
não tuỷ tầng
giữa nền sọ qua
mở nắp sọ

Đặc
biệt

34

Phẫu thuật đóng
đường dò dịch
não tuỷ sau mổ
các thương tổn
nền sọ

Đặc
biệt

35

Phẫu thuật bắt
vít qua cuống cột
sống thắt lưng
qua da

Đặc
biệt

4.212.000 4.001.000 3.801.000

36

Phẫu thuật bắt
vít qua cuống cột
sống thắt lưng
qua da + ghép
xương liên thân
đốt qua lỗ liên
hợp sử dụng hệ
thống ống nong

Đặc
biệt

3.924.000 3.728.000 3.542.000

37

Phẫu thuật lấy
nhân thoát vị đĩa
đệm ít xâm lấn
sử dụng hệ thống
ống nong

Đặc
biệt

38

Cắt túi mật

39

Phẫu thuật nội
soi cắt đoạn ruột
non

40

Phẫu thuật nội
soi cắt manh
tràng

I

I

I

Trong giá này
chưa bao gồm
keo sinh học.
3.611.000 nẹp, vis, peek.
thay thế dây nội
soi băng máy
C-ARM
Trong giá này
chưa bao gồm
dụng cụ phẫu
thuật cột sống
tối thiểu
3.365.000 quadrant. nẹp.
vis. đĩa đệm cột
sống thắt lưng peek. thay thế
dây nội soi
băng C-ARM

3.879.000 3.685.000 3.501.000

Trong giá này
chưa bao gồm
3.326.000
keo sinh học.
nẹp. vis

2.839.000 2.697.000 2.562.000

Trong giá này
chưa bao gồm
2.434.000 máy stapper.
máy nối và dao
siêu âm

2.271.000 2.157.000 2.049.000

Trong giá này
chưa bao gồm
1.947.000 máy stappler.
máy nối và dao
siêu âm

2.611.000 2.480.000 2.356.000

Trong giá này
chưa bao gồm
dao điện/dao
cắt đốt siêu âm.
2.238.000 dụng cụ tiêu
hao đặc biệt
máy cắt tự
động. máy khâu
nối tự động

3.116.000 2.960.000 2.812.000

Trong giá này
chưa bao gồm
nẹp. vis. lưỡi
2.671.000
khoa. bộ cung
thép. bao tay
khoan

2.413.000 2.292.000 2.177.000

Trong giá này
chưa bao gồm
nẹp. vis. lưỡi
2.068.000
khoa. bộ cung
thép. bao tay
khoan

II

1.776.000 1.687.000 1.603.000

Trong giá này
chưa bao gồm
1.523.000
kim luồn và
meche Prolen

44

Phẫu thuật nội
soi sau phúc mạc
lấy sỏi bể thận

I

2.759.000 2.621.000 2.490.000

2.366.000

45

Phẫu thuật nội
soi điều trị máu
đông màng phổi

I

3.600.000 3.420.000 3.249.000

3.087.000

46

Phẫu thuật cắt –
khâu kén khí
phổi

I

3.600.000 3.420.000 3.249.000

3.087.000

41

Phẫu thuật điều
trị can sai xương
gò má

42

PT tạo đường
dẫn trong miệng
điều trị rò tuyến
nước bọt mang
tai

43

Điều trị đái rỉ ở
nữ bằng đặt
miếng nâng niệu
đạo TOT

Đặc
biệt

I

47

Phẫu thuật nội
soi cắt - khâu
kén khí phổi

I

3.495.000 3.320.000 3.154.000

Trong giá này
chưa bao gồm
Súng Echelon
2.996.000 Flex 60 kèm
băng đạn(mê
nội khí quản
carlen)

48

Phẫu thuật điều
trị lõm ngực bẩm
sinh

I

1.677.000 1.593.000 1.513.000

1.437.000

49

Nối thông lệ mũi
có hoặc không
đặt ống Silicon
có hoặc không
áp thuốc chống
chuyển hóa

2.026.000 1.925.000 1.829.000

Trong giá này
chưa bao gồm
1.738.000 dây silicon 2
nòng (mê nội
khí quản)

I

50

Nội soi khâu lỗ
thủng
bàng
quang qua ổ
bụng

51

Thắt tĩnh mạch
tinh trên bụng

52

I

2.347.000 2.230.000 2.119.000

2.013.000

II

1.809.000 1.719.000 1.633.000

Trong giá này
1.551.000 chưa bao gồm
kính lúp

Phẫu thuật nội
soi thắt tĩnh
mạch tinh

II

2.000.000 1.900.000 1.805.000

1.715.000

53

Nội soi gắp sỏi
bàng quang

II

1.893.000 1.798.000 1.708.000

1.623.000

54

Nội soi ổ bụng
chẩn đoán

II

2.000.000 1.900.000 1.805.000

1.715.000

55

Phẫu thuật nội
soi cắt bán phần
2 thuỳ tuyến
giáp trong bướu
giáp đa nhân

Đặc
biệt

3.348.000 3.181.000 3.022.000

Trong giá này
2.871.000 chưa bao gồm
dao siêu âm

56

Phẫu thuật nội
soi cắt chỏm
nang thận qua
phúc mạc

II

2.000.000 1.900.000 1.805.000

Trong giá này
1.715.000 chưa bao gồm
dao siêu âm

57

Phẫu thuật nội
soi cắt nang thận
sau phúc mạc

II

2.000.000 1.900.000 1.805.000

Trong giá này
1.715.000 chưa bao gồm
dao siêu âm

58

Nội soi niệu
quản tán sỏi
bằng laser hoặc
bằng xung hơi

1.942.000 1.845.000 1.753.000

Trong giá này
chưa bao gồm
1.665.000 laser hoặc xung
hơi. nguồn tán
sỏi. laser

I

59

Nội soi bàng
quang tán sỏi

II

1.549.000 1.472.000 1.398.000

Trong giá này
chưa bao gồm
1.328.000
Laser hoặc
xung hơi

60

Phẫu thuật nội
soi lấy sỏi niệu
quản

I

1.807.000 1.717.000 1.631.000

1.549.000

61

Phẫu thuật nội
soi sau phúc mạc
lấy sỏi niệu quản

I

2.299.000 2.184.000 2.075.000

1.971.000

62

63

Phẫu thuật điều
trị bệnh suy –
giãn tĩnh mạch
chi dưới
Phẫu thuật nội
soi cắt nhân
tuyến giáp

I

1.763.000 1.675.000 1.591.000

I

1.950.000 1.853.000 1.760.000

Trong giá này
chưa bao gồm 2
1.511.000
dây Lacr mạch
máu
Trong giá này
1.672.000 chưa bao gồm
dao siêu âm

64

Nâng sàn hốc
mắt

II

1.847.000 1.755.000 1.667.000

Trong giá này
1.584.000 chưa bao gồm
miếng lót sàn

65

Kỹ thuật đặt van
phát âm

Đặc
biệt

2.500.000 2.375.000 2.256.000

2.143.000

66

Phẫu thuật tạo
hình xương ổ
răng

III

1.600.000 1.520.000 1.444.000

Trong giá này
1.372.000 chưa bao gồm
healing

67

Phẫu thuật nạo
vét sụn vành tai

III

1.254.000 1.191.000 1.131.000

1.074.000

68

Phẫu thuật đặt
Catheter ổ bụng
để lọc màng
bụng

II

1.867.000 1.774.000 1.685.000

Trong giá này
chưa bao gồm
catheter
1.601.000
Tenkhoff. đầu
nối vào bộ
chuyển tiếp

69

Phẫu thuật dẫn
lưu dịch não tủy
thắt lưng - ổ
bụng

Đặc
biệt

3.084.000 2.930.000 2.784.000

2.645.000

70

Phẫu thuật tạo
hình
âm đạo
(nội soi kết hợp
đường dưới)

I

3.600.000 3.420.000 3.249.000

3.087.000

71

Phẫu thuật mở
bụng cắt u buồng
trứng hoặc cắt
phần phụ.

II

2.000.000 1.900.000 1.805.000

1.715.000

72

Phẫu thuật mở
bụng bóc u xơ tử
cung.

II

2.000.000 1.900.000 1.805.000

1.715.000

73

Thông vòi tử
cung qua nội soi

II

1.741.000 1.654.000 1.571.000

1.492.000

74

75

76

77

Trích rạch màng
trinh do ứ máu
kinh.
Phẫu thuật nội
soi hạ tinh hoàn
ẩn
Phẫu thuật kẹp
túi phình mạch
máu não phần
trước đa giác
Willis
Phẫu thuật kẹp
túi phình mạch
máu não phần
sau đa giác
Willis

78

Phẫu thuật xử trí
chảy máu sau cắt
Amygdale
(gây mê)

II

THỦ THUẬT

79
80
81

82

Theo dõi áp lực
nội sọ liên tục <8
h
Kéo cột sống
bằng
khung
Halo
Rạch hoại tử
bỏng giải phóng
chèn ép
Bộc lộ tĩnh mạch
ngoại vi để
truyền dịch điều
trị bệnh nhân
bỏng

I

2.177.000 2.068.000 1.965.000

1.867.000

I

2.991.000 2.841.000 2.699.000

2.564.000

Đặc
biệt

2.099.000 1.994.000 1.894.000

Trong giá này
1.799.000 chưa bao gồm
nệp,vis vá sọ

Đặc
biệt

2.099.000 1.994.000 1.894.000

Trong giá này
1.799.000 chưa bao gồm
nệp, vis vá sọ

II

2.000.000 1.900.000 1.805.000

1.715.000

0

0

0

380.000

361.000

343.000

Đặc
biệt

1.692.000 1.607.000 1.527.000

1.451.000

I

1.400.000 1.330.000 1.264.000

1.201.000

III

II

83

Hút áp lực âm
(v.a.c) liên tục
trong 48h điều
trị vết thương.
vết bỏng

I

84

Rút máu để điều
trị

II

400.000

900.000

855.000

812.000

1.400.000 1.330.000 1.264.000

303.000

288.000

274.000

771.000
Trong giá này
chưa bao gồm
xốp phủ vết
thương. bình
chứa. và hao
1.201.000 mòn máy
300.000 đ/
ngày thời gian
thực hiện 1
ngày, vết bỏng
10 - 15 cm
260.000

85
86

87

88

89

90

91

92

93

94

Hút dịch khớp
gối
Đặt ống thông dạ
dày
Hút đờm qua
ống nội khí
quản/canuyn mở
khí quản bằng
ống thông một
lần ở người bệnh
không thở máy
(một lần hút)
Hút đờm qua
ống nội khí
quản/canuyn mở
khí quản bằng
ống thông một
lần ở người bệnh
có thở máy (một
lần hút)
Hút đờm qua
ống nội khí
quản/canuyn mở
khí quản bằng
ống thông kín
(có thở máy)
(một lần hút)
Thông khí nhân
tạo không xâm
nhập
phương
thức BiPAP ≤ 8
giờ
Nội soi can thiệp
- thắt búi giãn
tỉnh mạch thực
quản bằng vòng
cao su
Nội soi thực
quản-dạ dày- tá
tràng có dùng
thuốc tiền mê
Nội soi tiêu hóa
với gây mê ( dạ
dày- đại tràng)
Bơm surfactant
trong điều trị suy
hô hấp sơ sinh.

III

185.000

176.000

167.000

159.000

III

185.000

176.000

167.000

159.000

III

302.000

287.000

273.000

259.000

II

264.000

251.000

238.000

226.000

III

348.000

331.000

314.000

298.000

I

810.000

770.000

732.000

695.000

I

613.000

582.000

553.000

Trong giá này
chưa bao gồm
525.000 thuốc mê, y cu
bộ và đầu thắt
TM thực quản

I

455.000

432.000

410.000

390.000

I

360.000

342.000

325.000

309.000

Đặc
biệt

1.567.000 1.489.000 1.415.000

Trong giá này
1.344.000 chưa bao gồm
thuốc surfactant

95

Thở máy không
xâm nhập (thở
CPAP.
Thở
BIPAP).

I

1.230.000 1.169.000 1.111.000

1.055.000

96

Đặt catheter tĩnh
mạch rốn ở trẻ sơ
sinh.

I

1.247.000 1.185.000 1.126.000

1.070.000

97

Thay
sinh.

98

Đặt ống thông
hậu môn

máu

sơ

Đặt ống thông dạ
dày
Hút đờm khí phế
quản ở người
100 bệnh sau đặt nội
khí quản. mở khí
quản. thở máy.
99

Đặc
biệt

444.000

422.000

III

300.000

285.000

271.000

Trong giá này
257.000 chưa bao gồm
chế phẩm máu

III

243.000

231.000

219.000

208.000

II

700.000

665.000

632.000

600.000

86.000

82.000

78.000

Thông tư
50/2014/TT74.000
BYT không
phân loại

II

101.000

96.000

91.000

86.000

III

98.000

93.000

88.000

84.000

III

89.000

85.000

81.000

77.000

Chọc dò túi cùng
101
Douglas.
Siêu âm Doppler
tử cung. buồng
102
trứng qua đường
âm đạo
Siêu âm Doppler
thai nhi (thai.
103 nhau thai. dây
rốn. động mạch
tử cung).
Siêu âm Doppler
104
tuyến vú.

467.000

Trong giá này
chưa bao gồm
401.000
catheter tĩnh
mạch rốn

Phụ lục số 06
GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM (BỔ SUNG)
(Kèm theo Quyết định số: 35 /2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11năm 2015
của UBND thành phố Đà Nẵng)
ĐVT: Đồng

TT

Danh mục
dịch vụ
kỹ thuật y tế

1

2

Mức giá
thẩm định
Mức giá
thẩm định
áp dụng đối
với Bệnh
viện hạng I
7

Mức giá quy định
Bệnh
viện
hạng I

Bệnh
viện
hạng
II

Bệnh
viện
hạng
III

Bệnh
viện
hạng
IV

Ghi chú

4

5

6

7

8

XÉT NGHIỆM
1
2

Dengue
virus
NS1Ag test nhanh
Định lượng Anti
CCP

136.093 136.000 129.000 123.000 117.000
197.418 197.000 187.000 178.000 169.000

3

Định lượng IL-6
(Interleukin 6)

319.513 320.000 304.000 289.000 275.000

4

Định lượng NSE
(Neuron Specific
Enolase)

140.506 141.000 134.000 127.000 121.000

5

Toxocara
(Giun
đũa chó. mèo) Ab
miễn dịch tự động

6

7

8

Entamoeba
histolytica (Amip)
Ab miễn dịch bán
tự động
Gnathostoma
(Giun đầu gai) Ab
miễn dịch bán tự
động
Strongyloides
stercoralis (Giun
lươn) Ab miễn dịch
bán tự động

70.282

70.000

67.000

64.000

61.000

68.895

69.000

66.000

63.000

60.000

69.308

69.000

66.000

63.000

60.000

73.938

74.000

70.000

67.000

64.000

