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DQc lip - Tg do - H4nh phric

56:irllqP-gYgNI Bac Ninh, ngdy oq thdng 9 ndm 2020

QIIYETDINH
V/v Ph6 duyQt Qm thdi gi6 kh6m bQnh, chfra bQnh dich vg theo ycu ciu t4i

BGnh vi6n Sin - Nhi tinh Bic Ninh

GIAM E6C BENH VIEN SAN _ NHI TiNH BAC T{INH

CEn cfr Luft d6u thdu s6 43l2O13lQH13 ngity 2611112013 cta Qu6c hQi nu6c
CQng hoa xd hQi chti nghia ViQt Nam;

Cin cu Nghi dinh r,5 O:lzo t+nrro-CP ngdy 261612014 cira Chinh phir vd cric
vin bdn huong d5n thi hinh;

Nehi dinh stl tOlzots^ro-CP ngdy l4l2l2o15 cira Chinh phri quy dlnh co

chtl tg chri a5i vcri don vi sr,r nghiQp c6ng l4p;

Nghi dinh 15 SSIZOIZAD-CP ngiy l5l1\l2o12 cta Chinh phri vd co ch6

ho4t dQng, co ch6 tdi chinh d6i vdi c6c dorr vi sr,r nehigp y t6 c6ng lap vd gi6 dich

W khem bgnh cta c6rc co sd khiim bgnh, chta bQnh c6ng lpp;

Cdn cu Ngh! dinh si5 tstlZOtznrrp-CP ngdy 26 thdng 12 ndm 2017 c,ia

Chinh phir vd viQc quy dinh chi titit mQt si5 di6u cira LuQt Qu6n ty, sri dpng tdi san

c6ng;

CEn cu C6ng vdn sii tOOAByT-KH-TC rtgiry 271312019 cira BQ Y t6 v€ vi6c

thuc hien thanh torin chi phi khrim ch&a bQnh bAo hii5m y t6 khi nguoi bQnh sir

dung dich ru theo y6u cAu;

Cin cu Quytit dinh sO 1O+OIqO-UOND ngiy 31lO7l2O2O cria TIBND tinh

Bic Ninh vB vi$c ph€ duyQt de 6n 'Su dpng tdi sAn c6ng viro muc dich kh6m chfta

b€nh dic ur theo y6u cdu tai B€nh viQn SAn - Nhi tinh Bic Ninh";

CEn cu quyiit Olnl sO tsalqo-UeND ngdy 161512014 cria LIBND tinh B6c

Ninh vA vigc thinh lap BQnh vi6n SAn - Nhi tinh B6c Ninh;

Xdt 116 nghi cta Ph6 PT Phong To chric crin b9, TP Tdi chinh - K6 torin,

QUYETDFTIH:
Ei6u 1. Ban hd,nh tam thdi gi6 kh6m bgnh, chfta bQnh dich vq theo y6u ciu

tai B€nh vi6n Srin - Nhi tinh B6c Ninh (c6 bdng giti chi tiiit dinh kim).

Didu 2. Quyiit dfnh c6 hiQu lsc tu ngiry 20 rhengg ndm2020.
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Didu 3. Cric 6ng, bA trudng, phs tr6ch c6c khoa, phdng, b0 ph6n, K6 torin

trudng vd c6c d6i tucrng st dung dlch vu kh6m bQnh, chfra bQnh theo y6u cAu cdn

cf quyi5t dinh thqc hiQn.[

Noi nhin:
- SYT (B/c)
- Nhu Diiu 3;
. BGD BVSN;
- Luu: VT, TCKT.

DOC

Diro Kh ic Htng

BgNH vlgN

SAN.NIII
liilH Bic ttlNH
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DANH MỤC GIÁ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU 

TẠI BỆNH VIỆN SẢN – NHI TỈNH BẮC NINH 

STT Nội dung Giá thu 

1 Khám bệnh theo yêu cầu mời bác sỹ tuyến tỉnh 200.000 

2 Khám bệnh theo yêu cầu mời BS tuyến TW 400.000  

3 Dịch vụ hỗ trợ thủ tục hành chính 170.000 

4 Tắm và massage bé 212.000 

5 Massage bé 153.000 

6 Tắm bé tại viện 124.000 

7 Chăm sóc mẹ con tại nhà sau khi sinh 268.000 

8 Chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà 166.000 

9 Tắm bé tại nhà 139.000 

10 Xông sàn chậu 195.000 

11 

Dịch vụ 1 lần chiếu bằng máy  PlasmaMed  hỗ trợ điều trị 

vết thương/ tầng sinh môn 
341.000 

12 Định lượng AMH 979.000 

13 Định lượng PAPP-A 494.000 

14 Siêu âm đen trắng 2D 153.000 

15 Siêu âm DOPPLER màu 4D 257.000 

16 Chụp Xquang số hóa 1 phim 131.000 

17 

Kỹ thuật gây mê làm thủ thuật (nạo hút thai, chọc hút trứng, 

chích Apxe vú, tháo lồng ruột, chụp CT Scaner...) 
850.000 

18 

Kỹ thuật giảm đau sau mổ bằng Morphin tĩnh mạch theo 

kiểu PCA (Bệnh nhân tự kiểm soát) 
1.572.000 

19 Kỹ thuật giảm đau trong và sau đẻ 1.524.000 

20 

Kỹ thuật giảm đau sau phẫu thuật bằng gây tê ngoài màng 

cứng 
2.761.000 

21 Thanh toán mời Kíp thủ thuật tại tỉnh   

 Loại đặc biệt 2.000.000 

 Loại I 1.000.000 

 Loại II 800.000 

 Loại III 500.000 

22 
Thanh toán mời Phẫu thuật viên chính hoặc bác sĩ gây mê 

chính từ tuyến trên 
  

 Loại đặc biệt 5.000.000 

 Loại I 4.000.000 

 Loại II 3.000.000 

 Loại III 2.000.000 

23 
Thanh toán mời bác sĩ phẫu thuật hoặc bác sĩ gây mê hồi 

sức tại tỉnh 
  

 Loại đặc biệt 3.500.000 

 Loại I 3.000.000 

 Loại II 2.000.000 

 Loại III 1.500.000 



24 Kíp phụ mổ (Phụ phẫu thuật hoặc gây mê)   

 Loại đặc biệt 2.500.000 

 Loại I 2.000.000 

 Loại II 1.500.000 

 Loại III 1.000.000 

 


