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PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN                                                      Đô ̣c lập - Tự do - Ha ̣nh phúc 
 
 
 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHOA PHỤ SẢN 
 (Áp dụng từ ngày 25/04/2022) 

GIÁ TIỀN NGÀY GIƯỜNG QUY ĐỊNH TẠI BẢNG GIÁ NGÀY GIƯỜNG MỤC KHOA SẢN 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 

GIÁ  GHI CHÚ 

BHYT  

(theo TT13) 

Dịch vụ  

(theo TT14) 

Dịch vụ theo yêu 

cầu/ ngoài giờ 
  

I PTTT THỰC HIỆN TẠI KHOA SẢN         

  PHÒNG KHÁM         

1 Khám phụ sản         34,500          34,500          70,000    

2 Khám tư vấn hiếm muộn          100,000         120,000    

3 Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết        204,000         204,000         420,000    

4 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần        183,000         183,000         183,000    

5 Phụ thu tiền thuốc phá thai             500,000    

6 
Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 13 tuần đến hết 

tuần 22 
       545,000         545,000         840,000    

7 Hút thai từ 5-6 tuần          392,000         630,000    

8 
Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương 

pháp hút chân không [6 - 8T] 
       396,000         396,000         730,000    

9 
Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương 

pháp hút chân không [8 - 10T] 
       396,000         396,000      1,050,000    

10 
Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương 

pháp hút chân không [10 <12T] 
       396,000         396,000      1,550,000    



 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 

GIÁ  GHI CHÚ 

BHYT  

(theo TT13) 

Dịch vụ  

(theo TT14) 

Dịch vụ theo yêu 

cầu/ ngoài giờ 
  

11 Nạo hút thai từ 12 đến dưới 14 tuần       1,500,000      1,850,000    

12 Nạo hút thai từ 14 đến 16 tuần       2,000,000      2,600,000    

13 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ        344,000         344,000         520,000    

14 Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ        587,000         587,000  
Mục 6,7,8,9,10,11 

+ thêm 50,000  
  

15 
Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 

đến hết tuần thứ 18 
    1,152,000      1,152,000      1,200,000    

16 Tháo vòng yêu cầu          210,000         300,000    

17 Tháo dụng cụ tử cung khó          210,000         300,000    

18 Đặt dụng cụ tử cung          210,000         300,000    

19 Chích áp xe tầng sinh môn [gây tê]        807,000         807,000         830,000    

20 Làm cửa tuyến Bartholine          400,000         520,000    

21 Chích áp xe tuyến Bartholin        831,000         831,000         850,000    

22 Bóc nang tuyến Bartholin [gây tê]     1,274,000      1,274,000      1,300,000    

23 Bóc nhân xơ vú [gây tê]        984,000         984,000      1,050,000    

24 Soi cổ tử cung         61,500          61,500         150,000    

25 Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo        388,000         388,000         400,000    

26 
Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, 

đốt laser, áp lạnh... 
       159,000         159,000         700,000    

27 Nội soi buồng tử cung - sinh thiết buồng tử cung       4,394,000      4,500,000    

28 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo        382,000         382,000         400,000    

29 Cắt chỉ sau phẫu thuật         32,900          32,900          40,000    

30 Thay băng           35,000          40,000    



 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 

GIÁ  GHI CHÚ 

BHYT  

(theo TT13) 

Dịch vụ  

(theo TT14) 

Dịch vụ theo yêu 

cầu/ ngoài giờ 
  

31 Thay băng [thay băng vt chiều dài < 15 CM (S)]         57,600          57,600      

32 
Thay băng [thay băng vt chiều dài >15cm đến 30cm 

(S)] 
        82,400          82,400      

33 
Thay băng [thay băng vt chiều dài từ 30cm đến < 50 

cm (S)] 
       112,000         112,000      

34 Thay băng [thay băng vt chiều dài  < 30 cm (S)]        134,000         134,000      

35 
Thay băng [thay băng vt chiều dài từ 30cm đến 50 cm 

nhiễm trùng (S)] 
       179,000         179,000      

36 
Thay băng [thay băng vt chiều dài > 50 cm nhiễm trùng 

(S)] 
       240,000         240,000      

37 

Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết 

thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 

10cm,SẢN] 

       178,000         178,000         190,000    

38 Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn [Sản]        682,000         682,000         700,000    

39 Phá thai bệnh lý (bệnh lý mẹ, bệnh lý thai)   
Tính theo mục 

5,6,7,8,9,10  
    

40 Chích áp xe vú [Sản]        219,000         219,000         420,000    

41 Trích nang naboth          200,000         262,000    

42 Cấy/rút mảnh ghép tránh thai 1 que          200,000         300,000    

43 Cấy/rút mảnh ghép tránh thai nhiều que          400,000         500,000    

44 Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn     1,482,000      1,482,000      2,100,000    

45 
Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor 

sản khoa 
        55,000          55,000         100,000    

46 Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh [gây tê]        790,000         790,000         820,000    



 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 

GIÁ  GHI CHÚ 

BHYT  

(theo TT13) 

Dịch vụ  

(theo TT14) 

Dịch vụ theo yêu 

cầu/ ngoài giờ 
  

47 Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính        580,000         580,000         610,000    

48 Nong cổ tử cung do bế sản dịch        281,000         281,000         300,000    

49 Chọc ối điều trị đa ối        722,000         722,000         750,000    

50 Chọc ối làm xét nghiệm tế bào        722,000         722,000         750,000    

51 Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung     1,935,000      1,935,000      

52 Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung [gây tê; không thuốc]     1,255,473        

53 Hút thai dưới siêu âm        456,000         456,000         480,000    

54 Rửa bàng quang        198,000         198,000         198,000  
 Chưa bao gồm hóa 

chất  

55 Khí dung mũi họng         20,400          20,400          25,000    

56 Điện tim thường         32,800          32,800          40,000    

57 Tầm soát trước sinh (TriSure 3)       2,600,000      2,600,000    

58 Tầm soát trước sinh (TriSure 9.5)       3,800,000      3,800,000    

59 Tầm soát trước sinh (TriSure)       5,300,000      5,300,000    

60 Chích áp xe phần mềm lớn [gây tê]        186,000         186,000         186,000    

  SẢN KHOA         

61 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm        706,000         706,000      

62 Đỡ đẻ thường theo yêu cầu         1,000,000    

63 Giác hút        952,000         952,000      1,050,000    

64 Forceps        952,000         952,000      1,050,000    

65 May tầng sinh môn sau sanh          500,000         520,000    

66 May tầng sinh môn sau sanh thẩm mỹ theo yêu cầu       1,000,000      1,250,000    



 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 

GIÁ  GHI CHÚ 

BHYT  

(theo TT13) 

Dịch vụ  

(theo TT14) 

Dịch vụ theo yêu 

cầu/ ngoài giờ 
  

67 Đỡ đẻ ngôi ngược (*)     1,002,000      1,002,000      

68 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên     1,227,000      1,227,000      

69 
Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách 

phức tạp 
    2,844,000      2,844,000      

70 
Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách 

phức tạp [gây tê; không thuốc] 
    2,151,009        

71 Khâu vòng cổ tử cung        549,000         549,000      

72 Tắm trẻ - chăm sóc rốn trẻ sơ sinh             50,000    

73 Làm thuốc âm đạo (không tính thuốc)           30,000          40,000    

74 Đặt nội khí quản sơ sinh + thở máy          568,000      

75 
Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài 

màng cứng 
       649,000         649,000      

76 Tầm soát dị tật bẩm sinh (gói 3 bệnh)          320,000         320,000    

77 Tầm soát dị tật bẩm sinh (gói 5 bệnh)          540,000         540,000    

78 Xỏ lỗ tai           50,000          50,000    

79 Điều trị vàng da (chiếu đèn)      120.000 / ngày    

80 
Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ 

sinh 
        90,100          90,100      

81 Ép tim ngoài lồng ngực        479,000         479,000    
 Bg cả bóng dùng 

nhiều lần  

82 Đặt sonde hậu môn sơ sinh         82,100          82,100      

83 Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh [S]        479,000         479,000      

  PHỤ KHOA         

84 Triệt sản nữ       2,821,000      
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cầu/ ngoài giờ 
  

85 Khâu rách cùng đồ âm đạo     1,898,000      1,898,000      

86 Khâu rách cùng đồ âm đạo [gây tê; không thuốc]     1,240,793        

87 Dẫn lưu cùng đồ Douglas        835,000         835,000      

88 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn     2,248,000      2,248,000      2,300,000    

89 
Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn [gây tê; không 

thuốc] 
    1,408,368        

90 Khoét chóp cổ tử cung     2,747,000      2,747,000      

91 Khoét chóp cổ tử cung [gây tê; không thuốc]     1,889,469        

92 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường         15,200          15,200      

93 Đặt sonde bàng quang [S]         90,100          90,100      

94 Cấy que tránh thai Implanon NXT         2,300,000    

95 Thở oxy         

96 Oxy I (<2 l/p)  1.080/giờ   1.080/giờ      

97 Oxy II (2-3 l/p)  1.620/giờ   1.620/giờ      

98 Oxy III (>3 l/p)  2.700/giờ   2.700/giờ      

99 Oxy IV (5-7  l/p)  3.780/giờ   3.780/giờ      

100 Oxy V (>7  l/p)  4.860/giờ   4.860/giờ      

II PTTT THỰC HIỆN TẠI KHOA GMHS         

101 Phẫu thuật lấy thai lần đầu     2,332,000      2,332,000      

102 Phẫu thuật lấy thai lần đầu [gây tê; không thuốc]     1,500,832        

103 Phẫu thuật lấy thai lần đầu theo yêu cầu         2,000,000    

104 Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên     2,945,000      2,945,000      



 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 
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cầu/ ngoài giờ 
  

105 Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên [gây tê; không thuốc]     2,199,780        

106 Phẫu thuật lấy thai lần 2 hay lần 3 theo yêu cầu         2,500,000    

107 Phụ thu phẫu thuật lấy thai ngoài giờ            500,000    

108 
Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy 

máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa 
    7,397,000      7,397,000      

109 

Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy 

máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa [gây tê; không 

thuốc] 

    5,912,275        

110 
Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần 

phụ 
    2,944,000      2,944,000      

111 
Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần 

phụ [gây tê; không thuốc] 
    2,265,043        

112 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn     3,876,000      3,876,000      

113 
Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn [gây tê; 

không thuốc] 
    2,946,465        

114 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối     3,876,000      3,876,000      

115 
Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối [gây 

tê; không thuốc] 
    2,946,465        

116 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần     3,876,000      3,876,000      

117 
Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần [gây tê; 

không thuốc] 
    2,946,465        

118 Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung [gây tê]     3,507,000      3,507,000      

119 Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo     3,736,000      3,736,000      

120 
Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo [gây tê; không 

thuốc] 
    2,806,465        
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cầu/ ngoài giờ 
  

121 Mở thông vòi trứng 2 bên       3,000,000      

122 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang     3,766,000      3,766,000      

123 
Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang 

[gây tê; không thuốc] 
    2,882,611        

124 
Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành 

nang 
    5,071,000      5,071,000      

125 
Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành 

nang [gây tê; không thuốc] 
    4,127,499        

126 Cắt cụt cổ tử cung     2,747,000      2,747,000      

127 Cắt cụt cổ tử cung [gây tê; không thuốc]     1,889,469        

128 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng     3,725,000      3,725,000      

129 
Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng [gây tê; 

không thuốc] 
    2,907,191        

130 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng     2,944,000      2,944,000      

131 
Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng [gây 

tê; không thuốc] 
    2,265,043        

132 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ     5,071,000      5,071,000      

133 
Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ [gây tê; không 

thuốc] 
    4,127,499        

134 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ     5,071,000      5,071,000      

135 
Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ [gây tê; 

không thuốc] 
    4,127,499        

136 Cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản       2,000,000      

137 Cắt u vú lành tính [Sản]     2,862,000      2,862,000      
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138 Cắt u vú lành tính [gây tê; không thuốc]     2,213,991        

139 Khâu tử cung do nạo thủng     2,782,000      2,782,000      

140 Khâu tử cung do nạo thủng [gây tê; không thuốc]     1,856,164        

141 Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung     5,089,000      5,089,000      

142 
Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung [gây tê; không 

thuốc] 
    4,312,243        

143 Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ     2,860,000      2,860,000      

144 
Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ 

[gây tê; không thuốc] 
    1,975,981        

145 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung     3,355,000      3,355,000      

146 
Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung [gây tê; không 

thuốc] 
    2,450,989        

147 Phẫu thuật Lefort     2,783,000      2,783,000      

148 Phẫu thuật Lefort [gây tê; không thuốc]     2,109,759        

149 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần     2,761,000      2,761,000      

150 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần [gây tê; không thuốc]     1,894,511        

151 Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ     2,860,000      2,860,000      

152 Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ [gây tê; không thuốc]     1,975,981        

153 Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc rò tiết niệu - sinh dục     4,113,000      4,113,000      

154 
Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc rò tiết niệu - sinh dục 

[gây tê; không thuốc] 
    3,020,665        

155 
Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh 

vòi tử cung 
    5,071,000      5,071,000      
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156 
Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh 

vòi tử cung [gây tê; không thuốc] 
    4,127,499        

157 
Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ tử cung 

dưới niêm mạc 
    5,558,000      5,558,000      

158 
Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ tử cung 

dưới niêm mạc [gây tê; không thuốc] 
    4,559,585        

159 Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung     5,071,000      5,071,000      

160 
Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung [gây tê; 

không thuốc] 
    4,127,499        

161 
Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, 

rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) 
    4,307,000      4,307,000      

162 

Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, 

rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) [gây tê; không 

thuốc] 

    2,915,101        

163 
Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt 

động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) 
    4,202,000      4,202,000      

164 

Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt 

động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) [gây tê; 

không thuốc] 

    2,572,277        

165 
Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ 

khoa 
    4,867,000      4,867,000      

166 
Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ 

khoa [gây tê; không thuốc] 
    3,242,733        

167 
Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản 

phụ khoa 
    3,342,000      3,342,000      
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168 
Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản 

phụ khoa [gây tê; không thuốc] 
    1,990,196        

169 Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung     4,838,000      4,838,000      

170 
Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung [gây tê; không 

thuốc] 
    3,053,167        

171 
Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy 

thai 
    4,585,000      4,585,000      

172 
Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy 

thai [gây tê; không thuốc] 
    3,063,069        

173 
Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn phức 

tạp [Sản] 
    4,616,000      4,616,000      

174 
Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn phức 

tạp [Sản;gây tê; không thuốc] 
    3,615,298        

175 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo     1,564,000      1,564,000      

176 
Thủ thuật cặp, kéo cổ tử cung xử trí băng huyết sau đẻ, 

sau sảy, sau nạo (*) 
       587,000         587,000      

177 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn         85,600          85,600      

178 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung        117,000         117,000      

179 
Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, 

viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng 
    4,289,000      4,289,000      

180 
Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, 

viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng [gây tê; không thuốc] 
    3,289,567        

181 
Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, 

viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng 
    6,575,000      6,575,000      
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182 
Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, 

viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng [gây tê; không thuốc] 
    5,574,918        

183 
Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, 

cắm sâu trong tiểu khung 
    6,111,000      6,111,000      

184 
Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, 

cắm sâu trong tiểu khung [gây tê; không thuốc] 
        

185 Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung     3,322,000      3,322,000      

186 
Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung [gây tê; không 

thuốc] 
    2,351,117        

187 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ     5,071,000      5,071,000      

188 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ [gây tê; không thuốc]     4,127,499        

189 
Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên 

bệnh nhân có thai 
    5,071,000      5,071,000      

190 
Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên 

bệnh nhân có thai [gây tê; không thuốc] 
    4,127,499        

191 Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn     5,071,000      5,071,000      

192 
Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn [gây tê; 

không thuốc] 
    4,127,499        

193 Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản     5,071,000      5,071,000      

194 
Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản 

[gây tê; không thuốc] 
    4,127,499        

195 Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ     5,071,000      5,071,000      

196 
Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ [gây 

tê; không thuốc] 
    4,127,499        
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197 
Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại 

chỗ điều trị thai ngoài tử cung 
    5,005,000      5,005,000      

198 
Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại 

chỗ điều trị thai ngoài tử cung [gây tê; không thuốc] 
    4,279,151        

199 Phẫu thuật Crossen     4,012,000      4,012,000      

200 Phẫu thuật Crossen [gây tê; không thuốc]     3,082,465        

201 Phẫu thuật Manchester     3,681,000      3,681,000      

202 Phẫu thuật Manchester [gây tê; không thuốc]     2,947,055        

203 Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo     2,660,000      2,660,000      

204 
Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo 

[gây tê; không thuốc] 
    1,794,711        

205 Phẫu thuật cắt âm vật phì đại     2,619,000      2,619,000      

206 Phẫu thuật cắt âm vật phì đại [gây tê; không thuốc]     1,757,869        

207 Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ [Sản]     2,729,000      2,729,000      

208 
Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ [Sản; gây tê; không 

thuốc] 
    1,839,869        

209 
Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh 

môn, thành bụng 
    2,677,000      2,677,000      

210 
Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh 

môn, thành bụng [gây tê; không thuốc] 
    2,026,009        

211 Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn [Sản]     3,710,000      3,710,000      

212 
Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn [gây tê; không 

thuốc] 
    2,884,165        
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213 
Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán 

phần đường bụng 
    4,109,000      4,109,000      

214 
Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán 

phần đường bụng [gây tê; không thuốc] 
    3,179,465        

215 
Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán 

phần đường âm đạo 
    4,109,000      4,109,000      

216 
Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán 

phần đường âm đạo [gây tê; không thuốc] 
    3,179,465        

217 
Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán 

phần đường âm đạo kết hợp nội soi 
    5,550,000      5,550,000      

218 

Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán 

phần đường âm đạo kết hợp nội soi [gây tê; không 

thuốc] 

    4,574,433        

219 
Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt Polip buồng tử 

cung 
    5,558,000      5,558,000      

220 
Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt Polip buồng tử 

cung [gây tê; không thuốc] 
    4,559,585        

221 
Phẫu thuật nội soi buồng tử cung tách dính buồng tử 

cung 
    5,558,000      5,558,000      

222 
Phẫu thuật nội soi buồng tử cung tách dính buồng tử 

cung [gây tê; không thuốc] 
    4,559,585        

223 
Phẫu thuật nội soi buồng tử cung lấy dị vật buồng tử 

cung 
    5,558,000      5,558,000      

224 
Phẫu thuật nội soi buồng tử cung lấy dị vật buồng tử 

cung [gây tê; không thuốc] 
    4,559,585        
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225 
Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ 

khoa 
    4,963,000      4,963,000      

226 
Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ 

khoa [gây tê; không thuốc] 
    4,286,151        

227 Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ     4,744,000      4,744,000      

228 Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ [gây tê; không thuốc]     4,067,219        

229 Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng     5,528,000      5,528,000      

230 
Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng 

[gây tê; không thuốc] 
    4,591,025        

231  Phẫu thuật TVT điều trị són tiêu      5,385,000      5,385,000    

Chưa bao gồm 

tấm màng nâng 

hoặc lưới các loại, 

các cỡ  

232 
Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm 

khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa 
    2,612,000      2,612,000      

233 

Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm 

khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa [gây tê; không 

thuốc] 

    1,745,496        

234 Cắt polyp cổ tử cung     1,935,000      1,935,000      

235 Cắt polyp cổ tử cung [gây tê; không thuốc]     1,255,473        

236 Cắt u thành âm đạo     2,048,000      2,048,000      

237 Cắt u thành âm đạo [gây tê; không thuốc]     1,390,243        

238 Gây mê khác        699,000        

239 Lấy dị vật âm đạo        573,000         573,000      

240 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu [S]         23,100          23,100      
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241 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường [Sản]         15,200          15,200      

242 
Xét  nghiệm tầm soát tổn thương tiền ung thư cổ tử 

cung (PP Thiprep Pap Test) 
           500,000    

243 Quần áo sơ sinh            150,000    

244 Dụng cụ vệ sinh             15,000    

245 Tiêm ngừa HBIG cho trẻ sơ sinh            420,000    

246 Áo Ống           60,000      

 

 

 

 

 


