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a). Trƣờng hợp ngƣời bệnh đến khám bệnh tại cơ sở 

KCB      nhƣng sau đó thấy có biểu hiện bất thƣờng, 

quay trở lại cơ sở KCB để khám lại ngay trong ngày thì 

lần khám này đƣợc coi nhƣ là lần khám thứ 2 trở đi 

trong một ngày. 

 

b). Đăng ký tại khoa khám        khám tại khoa lâm sàng 

thì đƣợc tính nhƣ khám tại khoa khám bệnh 

         

        Từ lần 2 được tính 30% mức giá của 1 lần khám bệnh 

nhưng mức thanh toán tối đa chi phí khám bệnh một ngày không 

quá 2 lần mức giá của 1 lần khám bệnh. 

THANH TOÁN TIỀN KHÁM BỆNH 



c). Trƣờng hợp ngƣời bệnh vào khoa cấp cứu, không 

qua khoa khám bệnh: 

  Nếu thời gian điều trị dƣới 4 giờ: được thanh toán tiền 

khám bệnh, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật, không thanh 

toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú. 

  Nếu thời gian điều trị từ 4 giờ trở lên: thanh toán tiền 

ngày giường bệnh điều trị nội trú, tiền thuốc và các DVKT 

theo quy định, không thanh toán tiền khám bệnh. 

 d). Đối với PK Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ 

tỉnh không trực thuộc BVĐK tỉnh: áp dụng mức giá 

khám bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh hạng II. 

 

THANH TOÁN TIỀN KHÁM BỆNH 



a). Giá ngày giƣờng điều trị :  không tính găng tay sử 

dụng trong tiêm, truyền và chăm sóc ngƣời bệnh; 

bơm kim tiêm thông thƣờng dung tích nhỏ hơn hoặc 

bằng 10ml; kim lấy thuốc. 

 

b). Trƣờng hợp ngƣời bệnh chuyển từ 3 khoa trở lên 

trong cùng một ngày : đƣợc tính bằng trung bình 

cộng tiền ngày giƣờng tại khoa có mức giá tiền 

giƣờng cao nhất và thấp nhất quy định tại Thông tƣ 

37. 

 

THANH TOÁN NGÀY GIƢỜNG BỆNH 

ĐIỀU TRỊ NỘI TRÖ 



c). Về việc áp dụng giá ngày giƣờng bệnh điều trị đối với các khoa 

thuộc bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện điều dƣỡng phục hồi 

chức năng: ( BHXH đã có văn bản ) 

d). Trƣờng hợp các phẫu thuật chƣa đƣợc phân loại phẫu thuật quy 

định tại Thông tƣ số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ Y tế, áp 

dụng mức giá thanh toán ngày giƣờng ngoại khoa loại 4 của hạng 

bệnh viện tƣơng ứng. 

 

e). Trƣờng hợp một phẫu thuật nhƣng ở các chuyên khoa khác nhau 

đƣợc phân loại phẫu thuật khác nhau tại Thông tƣ số 50/2014/TT-

BYT (trừ chuyên khoa nhi): áp dụng mức giá ngày giƣờng bệnh ngoại 

khoa theo phân loại phẫu thuật thấp nhất. 

 

THANH TOÁN NGÀY GIƢỜNG BỆNH 

ĐIỀU TRỊ NỘI TRÖ 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/2014/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/2014/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/2014/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/2014/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/2014/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/2014/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/2014/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/2014/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/2014/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/2014/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/2014/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/2014/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


f). Đối với các trƣờng hợp liên chuyên khoa: áp dụng 

mức giá của chuyên khoa thấp nhất trong các khoa tương 

ứng với hạng bệnh viện. 

 

g). Trƣờng hợp ngƣời bệnh vào viện hôm trƣớc, ra 

viện hôm sau, thời gian nằm và điều trị từ 4 giờ đến 24 

giờ thì chỉ tính là  01 ngày điều trị nội trú. 

THANH TOÁN NGÀY GIƢỜNG BỆNH 

ĐIỀU TRỊ NỘI TRÖ 



a). Việc thanh toán chi phí KCB: áp dụng giá DVYT theo 

mức giá của BV hạng 4 quy định tại TT37. 

 

b). Trƣờng hợp ngƣời bệnh đến khám bệnh tại PKĐK khu 

vực trực thuộc BV/TTYT huyện sau đó đƣợc chuyển lên 

khám bệnh tại BV/TTYT huyện thì lần khám này đƣợc coi 

là một lần khám bệnh mới.  

THANH TOÁN CHI PHÍ KCB TẠI PKĐK 

KHU VỰC THUỘC BV/TTYT HUYỆN 



THANH TOÁN ĐỐI VỚI MỘT SỐ DV KHÔNG CÓ TRONG 

DANH MỤC DVKT CỦA TT43/TT-BYT VÀ TT50/TT-BYT 

a). Trƣờng hợp đã đƣợc quy định giá tại TT37:  đƣợc 

thanh toán theo mức giá đã quy định tại TT37 trong thời 

gian chờ BYT bổ sung  

Gồm các dịch vụ sau: Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối, thủ 

thuật cắt phymosite, Đặt buồng tiêm truyền dưới da, Chụp 

Angiography mắt, CRP định lượng, phản ứng CRP, 

Xentonic/sắc tố mật/muối mật/Urobilinogen, HBsAg, thời gian 

đông máu. 

b).  Chƣa có giá theo 37, đã đƣợc Bộ Y tế phê duyệt DM 

DVKT: được áp dụng mức giá đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt trước ngày 01/3/2016 (nếu có). 



c). Trƣờng hợp có tên trong QĐ 23/2005/QĐ-BYT nhƣng 

chƣa đƣợc quy định giá tại TT 37: 

    Nếu chƣa thực hiện phê duyệt DM DVKT theo 

TT43/TT-BYT và TT50/TT-BYT: tạm thời áp dụng giá đã 

đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt trƣớc ngày 

01/3/2016 (nếu có). 

    Nếu đã đƣợc phê duyệt DM DVKT theo TT43/TT-

BYT và TT50/TT-BYT: đề nghị cơ sở KCB tổng hợp DM 

các DVKT báo cáo BYT để hƣớng dẫn thực hiện. 

THANH TOÁN ĐỐI VỚI MỘT SỐ DV KHÔNG CÓ TRONG 

DANH MỤC DVKT CỦA TT43/TT-BYT VÀ TT50/TT-BYT 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=23/2005/Q%C4%90-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=23/2005/Q%C4%90-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=23/2005/Q%C4%90-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=23/2005/Q%C4%90-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=23/2005/Q%C4%90-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=23/2005/Q%C4%90-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=43/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=43/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=43/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=43/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/TT-BYT:&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/TT-BYT:&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/TT-BYT:&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/TT-BYT:&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/TT-BYT:&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=43/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=43/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=43/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=43/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/TT-BYT:&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/TT-BYT:&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/TT-BYT:&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/TT-BYT:&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/TT-BYT:&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHƢA 

PHIÊN TƢƠNG ĐƢƠNG 

 Chuyên khoa Mắt, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, 

Nội tiết, Hóa sinh, Tạo hình thẩm mỹ và Nhi khoa: tạm 

thời áp dụng theo mức giá đƣợc cấp có thẩm quyền 

phê duyệt trƣớc ngày 01/3/2016 (nếu có) đến khi có quy 

định phiên tƣơng đƣơng. 



CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHƢA PHIÊN TƢƠNG 

ĐƢƠNG THUỘC CÁC CK KHÁC 

  

a). DVKT đƣợc thực hiện ở nhiều chuyên khoa nhƣng 

mới xếp tƣơng đƣơng ở một số chuyên khoa thì đƣợc 

áp dụng mức giá của DVKT đã phiên tƣơng đƣơng tại 

chuyên khoa có mức giá thấp nhất. 

 

b). DVKT chƣa phiên tƣơng đƣơng (tại Phụ lục kèm 

theo CV 7117 ): áp dụng mức giá tƣơng ứng với từng 

loại phẫu thuật, thủ thuật theo quy định tại khoản 2 

Điều 4 Thông tƣ 37 cho đến khi Bộ Y tế ban hành 

Quyết định tƣơng đƣơng. 



HƢỚNG DẪN VIỆC ÁP DỤNG GIÁ 

TRONG MỘT SỐ TRƢỜNG HỢP CỤ THỂ 

-  Đối với dịch vụ “Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng 

monitoring”:  áp dụng mức giá đƣợc cấp có thẩm quyền phê 

duyệt trƣớc ngày 01/3/2016. Sử dụng trong cuộc đẻ thì thanh 

toán 01 lần/ngày điều trị. 

 

-  Đối với các dịch vụ phục hồi chức năng: không thanh toán chi 

phí dịch vụ kỹ thuật trong trƣờng hợp ngƣời bệnh tự tập. 

 

-  Các thủ thuật của CK Mắt không đƣợc ghi chú 1 mắt, 2 mắt hay 

1 mi, 2 mi; dịch vụ “Rửa cùng đồ 1 mắt” (STT 842); “Siêu âm 

chẩn đoán” (STT 845): thanh toán theo số lần chỉ định thực hiện,  

 

 



HƢỚNG DẪN VIỆC ÁP DỤNG GIÁ 

TRONG MỘT SỐ TRƢỜNG HỢP CỤ THỂ 

- Đối với dịch vụ Tắm điều trị bệnh nhân Bỏng ( trong 

qui trình sau tắm có thay băng ) : 

     Trƣờng hợp tắm không gây mê: thanh toán bằng 

70% giá dịch vụ “Tắm điều trị bệnh nhân bỏng” và 

100% giá dịch vụ thay băng bỏng; 

      Trƣờng hợp tắm có gây mê : thanh toán 70% giá 

dịch vụ “Tắm điều trị bệnh nhân hồi sức, cấp cứu 

bỏng” và 100% giá dịch vụ thay băng bỏng. 



-    Dịch vụ Helicobacter pylori Ag Test nhanh:  

 Trƣờng hợp thực hiện dịch vụ Nội soi thực quản - 

dạ dày - tá tràng không sinh thiết nhƣng có làm Test 

tìm vi khuẩn Helicobacter pylori, đƣợc thanh toán 01 

lần mức giá dịch vụ Helicobacter pylori Ag Test 

nhanh;  

 Trƣờng hợp thực hiện dịch vụ Nội soi thực quản - 

dạ dày - tá tràng có sinh thiết, không thanh toán thêm 

dịch vụ Helicobacter pylori Ag Test nhanh. 

HƢỚNG DẪN VIỆC ÁP DỤNG GIÁ 

TRONG MỘT SỐ TRƢỜNG HỢP CỤ THỂ 



DỊCH VỤ ĐỊNH NHÓM MÁU ABO 

TRONG TRUYỀN MÁU 

   Giá XN định nhóm máu ABO trong truyền máu quy định tại TT37 được tính đủ 

cho mỗi lần thực hiện XN theo quy định tại TT26/2013/TT-BYT ngày 16/9/2013 của 

BYT về hướng dẫn hoạt động truyền máu, việc thanh toán với cơ quan BHXH và 

người bệnh thực hiện như sau: 

a). Định nhóm máu hệ ABO tại khoa XN khi phát máu toàn phần và các chế 

phẩm khối hồng cầu, khối bạch cầu, khối tiểu cầu, huyết tƣơng: 

 

 Định nhóm máu cho người bệnh: thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ STT1269 

của TT37  

 Định nhóm máu hệ ABO của đơn vị túi máu, đơn vị chế phẩm máu: thanh toán 01 

lần theo giá dịch vụ STT 1267 của TT37;( n lần cho n bịch máu) .Trường hợp này 

không phải xác định nhóm máu hệ ABO của bệnh nhân do bệnh nhân đã được xác 

định nhóm máu hệ ABO khi phát đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ nhất. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=26/2013/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=26/2013/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=26/2013/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=26/2013/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=26/2013/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=26/2013/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


DỊCH VỤ ĐỊNH NHÓM MÁU ABO 

TRONG TRUYỀN MÁU 

b). XN định nhóm máu hệ ABO tại giƣờng bệnh (tại khoa lâm sàng): 

 Định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh khi người bệnh được truyền 

máu toàn phần hoặc khối hồng cầu hoặc khối bạch cầu: thanh toán 01 lần 

theo giá dịch vụ có STT 1267 của TT37; ( n lần cho n bịch máu, chế phẩm 

máu) 

 Định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh khi người bệnh được truyền 

chế phẩm huyết tương, khối tiểu cầu: thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ có 

STT 1268 của TT37; ( n lần cho n chế phẩm huyết tương, khối tiểu cầu) 

 Mức giá của các dịch vụ định nhóm máu ABO từ STT 1267, 1268, 1269 

được quy định chung cho các phương pháp ống nghiệm, phiến đá hoặc 

trên giấy. 



ĐỐI VỚI XÉT NGHIỆM HÕA HỢP MIỄN DỊCH Ở NHIỆT ĐỘ 370C  

VÀ CÓ SỬ DỤNG HUYẾT THANH KHÁNG GLOBULIN 

 TRONG TRUYỀN MÁU 

    Thanh toán theo giá của dịch vụ “Phản ứng hòa 

hợp có sử dụng kháng globulin ngƣời” có STT 1326 

hoặc 1327 tại Thông tƣ 37. 



Trân trọng cảm ơn 
 

 


