
PHẦN A:  KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHOẺ VÀ SIÊU ÂM

A1 Khám chuyên khoa tâm thần và đa khoa số tiền (1 ca)

01 Khám lâm sàng chung chuyên khoa tâm thần 39,000            

02 Khám theo yêu cầu (chọn bác sỹ) 200,000          

- Khám sức khoẻ tâm thần để đi xuất khẩu lao động, làm việc ở nước ngoài.

- Khám sức khoẻ tâm thần đăng ký kế hôn với người nước ngoài quốc tịch Việt Nam, 

quốc tịch nước ngoài (chưa bao gồm Xét nghiệm, X quang, test, điện não…)

- Khám sức khoẻ tâm thần xin hưởng trợ cấp xã hội, kết hôn, ly hôn, di chúc, da cam, 

giám hộ, thừa kế, thành lập doanh nghiệp ở trong nước (chưa bao gồm Xét nghiệm, X 

quang, test, điện não…)

- Làm thêm 01 bản của 1 lần khám 50,000            

A2

06 Điện não 69,000            

07 Điện tim 45,900            

08

Test Raven/Gille/KENT 22,700            

Test tâm lý MMPI/WAIS/WICS/MMSE 27,700            

Test BECK/ZUNG 17,700            

09 Test tâm lý phức tạp (dịch vụ) 200,000          

10 Tư vấn tâm lý 200,000          

A3 Siêu âm Số tiền (1 lần)

Siêu âm các tuyến nước bọt 80,000            

Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mắt 80,000            

Siêu âm dương vật 80,000            

Siêu âm hạch vùng cổ 80,000            

Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) 80,000            

Siêu âm khớp 100,000          

Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay…) 100,000          

Siêu âm màng phổi 80,000            

Siêu âm ổ bụng tổng quát 80,000            

Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ…) 80,000            

Siêu âm thai 100,000          

Siêu âm 3D, 4D 140,000          

Siêu âm tinh hoàn 100,000          

BIỂU GIÁ CÁC LOẠI PHÍ, VIỆN PHÍ VÀ DỊCH VỤ

300,000          
03

Thăm dò chức năng và trắc nghiệm tâm lý

Test tâm lý đơn giản



Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo (đầu dò) 180,000          

Siêu âm tử cung phần phụ 100,000          

Siêu âm tử cung phần phụ (đầu dò) 140,000          

Siêu âm tuyến giáp 100,000          

Siêu âm tuyến vú hai bên 100,000          

PHẦN B: KHUNG GIÁ, TIỀN GIƯỜNG

B1 Bệnh nhân nằm dịch vụ (các khoa) Mức thu (ngày)

01 Phòng 2 giường (không cóđiều hoà) 50,000            

02 Phòng 4 giường (có điều hoà) 80,000            

03 Phòng 4 giường (không có điều hoà) 35,000            

04 Phòng 16 giường đến 20 giường (không có điều hoà) 25,000            

B2 Bệnh nhân nằm dịch vụ (khoa nhiễm)

01 Tiền giường (không có điều hoà) 20,000            

5,000              

27,000            

10,000            

200,000          Tiền thuốc mỗi bệnh nhân (tính theo tháng)

Dịch vụ chăm sóc theo yêu cầu  đối với 01 bệnh nhân nội trú

Tiền chi phí khác (tính theo ngày)

Tiền ăn (tính theo ngày)

Tiền chăm sóc theo yêu cầu (tính theo ngày)


