
Ghi chú:

1. Giá của các dịch vụ kỹ thuật đã bao gồm tiền thuốc, vật tư tiêu hao, vật tư thay 

thế để thực hiện dịch vụ trừ một số trường hợp đặc biệt đã có ghi chú cụ thể. Bệnh 

viện không được thu thêm của người bệnh các chi phí đã kết cấu trong giá của các 

dịch vụ. 

2. Chi phí gây mê: 

+ Giá của các phẫu thuật đã bao gồm chi phí phương pháp vô cảm (trừ chuyên khoa 

Mắt); Trường hợp khi thực hiện phẫu thuật chuyên khoa mắt gây mê thì chi phí gây 

mê được thanh toán theo giá của dịch vụ số 1905 của Phụ lục này.

+ Giá của các thủ thuật đã bao gồm chi phí thuốc gây tê, an thần tiền mê, chưa bao 

gồm chi phí gây mê (trừ một số trường hợp đã ghi cụ thể đã bao gồm chi phí gây 

mê). 

     Trường hợp khi thực hiện thủ thuật cần phải gây mê thì chi phí gây mê của thủ 

thuật chuyên khoa mắt được thanh toán theo giá của dịch vụ số1906; chi phí gây mê 

của các thủ thuật còn lại khác được thanh toán theo giá của dịch vụ số 1230 của Phụ 

lục này.

3. Dịch vụ định nhóm máu ABO trong truyền máu đối với các xét nghiệm số 1281, 

1282, 1283 quy định tại Phụ lục này:

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

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

- Định nhóm máu cho người bệnh: thanh toán 1 lần theo giá dịch vụ số thứ tự 1283 

(do mức giá của dịch vụ 1283 đã tính chi phí của 2 lần định nhóm máu hệ ABO trên 

cùng một mẫu máu hoặc 2 mẫu máu của cùng một người bệnh bằng 2 phương pháp 

huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu);

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

lần theo giá dịch vụ số thứ tự 1281;

- Trường hợp người bệnh được phát nhiều đơn vị máu hoặc chế phẩm máu tại cùng 

một thời điểm thì bắt đầu từ đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ 2 trở đi, cứ phát 

thêm một đơn vị thì sẽ được thanh toán thêm 01 lần định nhóm máu hệ ABO của 

đơn vị túi máu theo giá dịch vụ có số thứ tự 1281. Trường hợp này không phải xác 

định nhóm máu hệ ABO của người bệnh do người bệnh đã được xác định nhóm 

máu hệ ABO khi phát đơn vị máu hoặc đơn v  ị chế phẩm thứ nhất. 

- 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 

số thứ tự 1281;

- 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 số thứ tự 1282;

b) Xét nghiệm định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh:



- Trường hợp tại cùng một thời điểm người bệnh được truyền nhiều đơn vị máu 

hoặc chế phẩm máu thì bắt đầu từ đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ 2 trở đi 

thanh toán thêm 01 lần định nhóm máu tại giường bệnh theo mức giá dịch vụ có số 

thứ tự 1281; Số lần định nhóm máu ABO tại giường, thực hiện theo quy định của 

Bộ Y tế.

- Mức giá của các dịch vụ định nhóm máu ABO từ số thứ tự 1281, 1282, 1283 được 

quy định chung cho các phương pháp ống nghiệm, phiến đá hoặc trên giấy.


