
STT Nội dung Giá thu Ghi chú

1 Phẫu thuật cắt Amidan gây mê 5.900.000

2 Phẫu thuật cắt amidan bằng Coblator 7.700.000

3 Phẫu thuật cắt Amidan bằng Plasma 8.200.000

4 Phẫu thuật nạo V.A nội soi 7.700.000

5 Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Plasma (gây mê) 7.700.000

6 Phẫu thuật nạo V.A nội soi [+ Phẫu thuật cắt Amidan gây mê] 10.300.000

7
Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Plasma (gây mê) [+ Phẫu 

thuật cắt Amidan gây mê]
10.600.000

8
Phẫu thuật cắt Amidan bằng Plasma [+ Phẫu thuật nội soi nạo 

VA bằng Plasma (gây mê)]
10.600.000

9 Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai [gây mê] 4.050.000

10 Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai [gây tê] 3.250.000

11 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [gây mê 1 bên] 4.600.000

12 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [gây mê 2 bên] 5.200.000

13 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [gây tê 1 bên] 3.950.000

14 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [gây tê 2 bên] 4.300.000

15
Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang/ polyp/ hạt 

xơ/u hạt dây thanh (gây tê/gây mê)
5.350.000

16 Phẫu thuật cắt bỏ u ống tai ngoài 5.350.000

17 Cắt phanh lưỡi [gây mê] 2.900.000

18 Cắt phanh lưỡi [gây tê] 2.670.000

19 Phẫu thuật nội soi cắt u nang hạ họng/ hố lưỡi thanh thiệt 8.000.000

GHI CHÚ: - Thuốc sau Phẫu thuật được cấp

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 476/QĐ-BVTMH  ngày 29/6/2022  và  thực hiện kể từ ngày  01/7/2022)

          SỞ Y TẾ TP.HCM                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   BV.TAI MŨI HỌNG                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                         TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6  năm 2022

BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU (CÓ BHYT) NĂM 2022

(Phẫu thuật về trong ngày)
                                                                                                               Đơn vị tính: Đồng


