
STT DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIÁ DỊCH VỤ  
(VNĐ)

1 Dịch vụ sanh thường (3 ngày) 12,600,000

2 Dịch vụ sanh thường + Gây tê ngoài màng cứng giảm đau trong đẻ (3 ngày) 14,950,000

3 Dịch vụ sanh thường + Buồng sanh gia đình (3 ngày) 13,000,000

4 Dịch vụ sanh thường +Gây tê ngoài màng cứng giảm đau + Buồng sanh gia 
đình (3 ngày) 15,350,000

5 Dịch vụ đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên (3 ngày) 16,800,000

6 Dịch vụ mổ lấy thai lần đầu (5 ngày) 20,000,000

7 Dịch vụ mổ lấy thai lần đầu / song thai (5 ngày) 23,400,000

8 Dịch vụ mổ lấy thai lần đầu + Gây tê màng cứng làm giảm đau sau mổ (5 ngày) 22,500,000

9 Dịch vụ mổ lấy thai lần đầu + Kỹ thuật giảm đau bằng Morphin tủy sống (5 ngày) 22,200,000

10 Dịch vụ mổ lấy thai lần đầu-song thai + Gây tê màng cứng làm giảm đau sau mổ 
(5 ngày) 25,850,000

11 Dịch vụ mổ lấy thai lần đầu-song thai +  Kỹ thuật giảm đau bằng Morphin tủy 
sống (5 ngày) 25,600,000

12 Dịch vụ mổ lấy thai lần hai trở lên (5 ngày) 21,150,000

13 Dịch vụ mổ lấy thai lần hai trở lên / song thai (5 ngày) 24,500,000

14 Dịch vụ mổ lấy thai lần hai trở lên + Gây tê màng cứng làm giảm đau sau mổ  
(5 ngày) 23,600,000

- Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong 
một số trường hợp.                                                                                                                                           

- Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT 
giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán phí khám bệnh, chữa 
bệnh trong một số trường hợp.  

- Căn cứ Đề án “Vay vốn và trả nợ vay Khoa Điều trị yêu cầu” năm 2017 của Bệnh viện Phụ sản thành 
phố Cần Thơ.                             

 - Căn cứ Đề án “Khám và điều trị bệnh theo yêu cầu” năm 2018 của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.                                                                                  

- Căn cứ Đề án “Phòng mổ dịch vụ theo yêu cầu” năm 2019 của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.  

BẢNG GIÁ THU CÁC GÓI DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU +  
YÊU CẦU PT/TT + YÊU CẦU BÁC SĨ



15 Dịch vụ mổ lấy thai lần hai trở lên + Kỹ thuật giảm đau bằng Morphin tủy sống 
(5 ngày) 23,300,000

16 Dịch vụ mổ lấy thai lần hai trở lên /song thai + Gây tê màng cứng làm giảm đau 
sau mổ (5 ngày) 27,000,000

17 Dịch vụ mổ lấy thai lần hai trở lên /song thai + Kỹ thuật giảm đau bằng Morphin 
tủy sống (5 ngày) 26,700,000

GHI CHÚ:
 

 1/. Giá thu gói dịch vụ trên chưa bao gồm chi phí cận lâm sàng trước sinh, trước mổ.
 2/. Sản phụ hoặc người bệnh có thẻ BHYT đóng phần cùng chi trả (tùy theo loại hình dịch vụ) và 
phần chênh lệch dịch vụ. Khi sử dụng thuốc, vật tư… không có trong danh mục BHYT sản phụ được 
tư vấn mua tại nhà thuốc bệnh viện.

 3/. Khi yêu cầu thực hiện giảm đau sau mổ hoặc sau sinh, Sản phụ (người bệnh) phải đăng ký ngay 
từ đầu cuộc mổ hoặc cuộc sanh. Trường hợp đăng ký gói dịch vụ sanh thường lúc đầu nhưng sau 
đó có chỉ định phẫu thuật, Sản phụ phải chuyển sang đăng ký gói dịch vụ sanh mổ.

 4/. Khi có yêu cầu phát sinh thêm: Khám chuyên khoa nội, khám sơ sinh, chiếu đèn vàng da dự 
phòng, … thì người bệnh đóng thêm phần phát sinh theo bảng giá dịch vụ.

 5/. Đối tượng BHYT khi đăng ký gói dịch vụ sẽ thanh toán phần cùng chi trả theo quy định của bảo 
hiểm. Ngoài quy định BHXH, đối tượng tham gia BHYT thanh toán 100% theo giá dịch vụ được niêm 
yết (kể cả tiền ngày giường)



GÓI DỊCH VỤ SANH THƯỜNG (3 ngày)

DANH MỤC KỸ THUẬT THỰC HIỆN TRONG SANH VÀ SAU KHI SANH SÓ LƯỢNG

Dịch vụ yêu cầu
1 Yêu cầu Bác sĩ đỡ sanh (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ) 1
2 Đỡ sanh dịch vụ  
3 Bác sĩ sơ sinh bắt bé  

Dịch vụ kỹ thuật thường quy
1 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 1

2 Ngày phòng dịch vụ 850.000đ/phòng 3 giường (2 giường lớn và 1 giường nhi)/ngày 3

3 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ + Siêu âm Doppler tuyến vú 2

4 Chăm sóc mẹ và bé (làm thuốc âm đạo, tắm bé, chăm sóc rốn) 3

5 Tư vấn hướng dẫn xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tuyến sữa 1

6 Khám sơ sinh 2

7 Khám chuyên khoa 1

8 Xông hơi thuốc (không bao gồm thuốc) 2

9 Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh (G6PD, TSH, 17OHP) 1

10 Định lượng Galactosemia, Biotinidase, Immunoreactive 1

11 Xét nghiệm Bilirubin qua da 1

12 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán 1
13 Sàng lọc tim bẩm sinh của trẻ sơ sinh 1
14 Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh 1
15 Massage Kangaroo cho bé (xoa bóp toàn thân) 3
16 Tiêm ngừa Lao (tiêm 1 liều sử dụng 1 lọ) 1
17 Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B 1

Thuốc, vật tư...
1 Thuốc, dịch truyền…  
2 Vật tư tiêu hao…  

Các dịch vụ khác
1 (Nước suối, cafe, trà, hoa tươi, xà bông tắm, …) 3
2 Khăn bàn lớn (mang về) 1
3 Gội đầu cho sản phụ 1



4 Massage chân, cổ, vai gáy cho sản phụ 1
5 Tiền ăn 3 bữa (trong đó: ăn sáng Súp bổ máu, lợi sữa, bổ khí) / ngày 2.5
6 Xỏ lỗ tai sơ sinh (bé gái) 1

THUỐC, VẬT TƯ (không có trong danh mục BHYT)  
người bệnh được tư vấn mua tại nhà thuốc bệnh viện SÓ LƯỢNG

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa Sanh, khoa PTGMHSTC-CĐ
1 Thuốc tăng go Duratocin 100mcg/ml 1
2 Chỉ tan (novosyn quick 3/0) 1
3 Bộ sử dụng 1 lần (sanh thường) 1
4 Bộ đón bé chào đời 1
5 Bộ sản phẩm da kề da 1
6 Tả dán (tả mẹ) 2
7 Tả em bé (bịt) 1
8 Tấm lót sản khoa 1

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa điều trị theo yêu cầu
1 Túi chăm sóc 1
2 Thảo dược vệ sinh phụ nữ 1
3 Thuốc giảm đau Voltarent suppo 100mg 4
4 Miếng che mắt bé 1
5 Tampon 1
6 Tấm lót tắm bé 2
  Tổng chi phí điều trị dịch vụ  / ca sanh thường 12,595,500

GÓI DỊCH VỤ SANH THƯỜNG + GIẢM ĐAU TRONG ĐẺ (3 ngày)

DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN TRONG VÀ SAU KHI SANH SÓ LƯỢNG

Dịch vụ yêu cầu
1 Phần chi phí dịch vụ yêu cầu  
2 Yêu cầu Bác sĩ đỡ sanh (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ) 1
3 Đỡ sanh dịch vụ  
4 Yêu cầu Bác sĩ giảm đau trong đẻ (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ)  



5 Yêu cầu giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng  
6 Bác sĩ sơ sinh bắt bé  

Các dịch vụ kỹ thuật thường quy

1 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 1
2 Gây tê màng cứng giảm đau trong đẻ 1

3 Ngày phòng dịch vụ 850.000đ/phòng 3 giường (2 giường lớn và 1 giường nhi)/ngày 3

4 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ + Siêu âm Doppler tuyến vú 2
5 Chăm sóc mẹ và bé (làm thuốc âm đạo, tắm bé, chăm sóc rốn) 3
6 Tư vấn hướng dẫn xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tuyến sữa 1
7 Khám sơ sinh 2
8 Khám chuyên khoa 1

9 Xông hơi thuốc (không bao gồm thuốc) 2

10 Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh (G6PD, TSH, 17OHP) 1

11 Định lượng Galactosemia, Biotinidase, Immunoreactive 1

12 Xét nghiệm Bilirubin qua da 1

13 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán 1
14 Sàng lọc tim bẩm sinh của trẻ sơ sinh 1
15 Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh 1
16 Massage Kangaroo cho bé (xoa bóp toàn thân) 3
17 Tiêm ngừa Lao (tiêm 1 liều sử dụng 1 lọ) 1
18 Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B 1

Thuốc, vật tư...
1 Thuốc, dịch truyền…  
2 Vật tư tiêu hao…  

Các chí dịch vụ khác
1 (Nước suối, cafe, trà, hoa tươi, xà bông tắm, …) 3
2 Khăn bàn lớn (mang về) 1
3 Gội đầu cho sản phụ 1
4 Massage chân, cổ, vai gáy cho sản phụ 1
5 Tiền ăn 3 bữa (trong đó: ăn sáng Súp bổ máu, lợi sữa, bổ khí) / ngày 2.5
6 Xỏ lỗ tai sơ sinh (bé gái) 1

THUỐC, VẬT TƯ (không có trong danh mục BHYT)  
người bệnh được tư vấn mua tại nhà thuốc bệnh viện SÓ LƯỢNG

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa Sanh, khoa PTGMHSTC-CĐ
1 Thuốc tăng go Duratocin 100mcg/ml 1



2 Chỉ tan (novosyn quick 3/0) 1
3 Bộ sử dụng 1 lần (sanh thường) 1
4 Bộ đón bé chào đời 1
5 Bộ sản phẩm da kề da 1
6 Tả dán (tả mẹ) 2
7 Tả em bé (bịt) 1
8 Tấm lót sản khoa 1

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa điều trị theo yêu cầu
1 Túi chăm sóc 1
2 Thảo dược vệ sinh phụ nữ 1
3 Thuốc giảm đau Voltarent suppo 100mg 4
4 Miếng che mắt bé 1
5 Tampon 1
6 Tấm lót tắm bé 2
 Tổng chi phí điều trị dịch vụ  / ca sanh thường 14,944,500



GÓI DỊCH VỤ SANH THƯỜNG + SANH GIA ĐÌNH (3 ngày)

DANH MỤC KỸ THUẬT THỰC HIỆN TRONG SANH VÀ SAU KHI SANH SÓ LƯỢNG

Dịch vụ yêu cầu
1 Yêu cầu Bác sĩ đỡ sanh (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ) 1
2 Đỡ sanh dịch vụ  
3 Bác sĩ sơ sinh bắt bé  

Dịch vụ kỹ thuật thường quy
1 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 1
2 Phòng sanh gia đình (800.000đ /phòng/lần sanh) 0.5

3 Ngày phòng dịch vụ 850.000đ/phòng 3 giường (2 giường lớn và 1 giường nhi)/ngày 3

4 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ + Siêu âm Doppler tuyến vú 2

5 Chăm sóc mẹ và bé (làm thuốc âm đạo, tắm bé, chăm sóc rốn) 3

6 Tư vấn hướng dẫn xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tuyến sữa 1

7 Khám sơ sinh 2

8 Khám chuyên khoa 1

9 Xông hơi thuốc (không bao gồm thuốc) 2

10 Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh (G6PD, TSH, 17OHP) 1

11 Định lượng Galactosemia, Biotinidase, Immunoreactive 1

12 Xét nghiệm Bilirubin qua da 1
13 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán 1
14 Sàng lọc tim bẩm sinh của trẻ sơ sinh 1
15 Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh 1
16 Massage Kangaroo cho bé (xoa bóp toàn thân) 3
17 Tiêm ngừa Lao (tiêm 1 liều sử dụng 1 lọ) 1
18 Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B 1

Thuốc, vật tư...
1 Thuốc, dịch truyền…  
2 Vật tư tiêu hao…  

Các dịch vụ khác
1 (Nước suối, cafe, trà, hoa tươi, xà bông tắm, …) 3
2 Khăn bàn lớn (mang về) 1
3 Gội đầu cho sản phụ 1



4 Massage chân, cổ, vai gáy cho sản phụ 1
5 Tiền ăn 3 bữa (trong đó: ăn sáng Súp bổ máu, lợi sữa, bổ khí) / ngày 2.5
6 Xỏ lỗ tai sơ sinh (bé gái) 1

THUỐC, VẬT TƯ (không có trong danh mục BHYT) 
 người bệnh được tư vấn mua tại nhà thuốc bệnh viện SÓ LƯỢNG

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa Sanh, khoa PTGMHSTC-CĐ
1 Thuốc tăng go Duratocin 100mcg/ml 1
2 Chỉ tan (novosyn quick 3/0) 1
3 Bộ sử dụng 1 lần (sanh thường) 1
4 Bộ đón bé chào đời 1
5 Bộ sản phẩm da kề da 1
6 Tả dán (tả mẹ) 2
7 Tả em bé (bịt) 1
8 Tấm lót sản khoa 1

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa điều trị theo yêu cầu
1 Túi chăm sóc 1
2 Thảo dược vệ sinh phụ nữ 1
3 Thuốc giảm đau Voltarent suppo 100mg 4
4 Miếng che mắt bé 1
5 Tampon 1
6 Tấm lót tắm bé 2
  Tổng chi phí điều trị dịch vụ  / ca sanh thường 12,995,500

GÓI DỊCH VỤ SANH THƯỜNG + GIẢM ĐAU TRONG ĐẺ  
+ SANH GIA ĐÌNH (3 ngày)

DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN TRONG VÀ SAU KHI SANH SÓ LƯỢNG

Dịch vụ yêu cầu
1 Yêu cầu Bác sĩ đỡ sanh (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ) 1
2 Đỡ sanh dịch vụ  
3 Yêu cầu Bác sĩ giảm đau trong đẻ (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ)  
4 Yêu cầu giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng  



5 Bác sĩ sơ sinh bắt bé  

Các dịch vụ kỹ thuật thường quy

1 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 1
2 Gây tê màng cứng giảm đau trong đẻ 1
3 Phòng sanh gia đình (800.000đ /phòng/lần sanh) 0.5
4 Ngày phòng dịch vụ 850.000đ/phòng 3 giường (2 giường lớn và 1 giường nhi)/ngày 3
5 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ + Siêu âm Doppler tuyến vú 2
6 Chăm sóc mẹ và bé (làm thuốc âm đạo, tắm bé, chăm sóc rốn) 3
7 Tư vấn hướng dẫn xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tuyến sữa 1
8 Khám sơ sinh 2

9 Khám chuyên khoa 1

10 Xông hơi thuốc (không bao gồm thuốc) 2

11 Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh (G6PD, TSH, 17OHP) 1

12 Định lượng Galactosemia, Biotinidase, Immunoreactive 1

13 Xét nghiệm Bilirubin qua da 1
14 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán 1
15 Sàng lọc tim bẩm sinh của trẻ sơ sinh 1
16 Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh 1
17 Massage Kangaroo cho bé (xoa bóp toàn thân) 3
18 Tiêm ngừa Lao (tiêm 1 liều sử dụng 1 lọ) 1
19 Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B 1

Thuốc, vật tư...
1 Thuốc, dịch truyền…  
2 Vật tư tiêu hao…  

Các chí dịch vụ khác
1 (Nước suối, cafe, trà, hoa tươi, xà bông tắm, …) 3
2 Khăn bàn lớn (mang về) 1
3 Gội đầu cho sản phụ 1
4 Massage chân, cổ, vai gáy cho sản phụ 1
5 Tiền ăn 3 bữa (trong đó: ăn sáng Súp bổ máu, lợi sữa, bổ khí) / ngày 2.5
6 Xỏ lỗ tai sơ sinh (bé gái) 1

THUỐC, VẬT TƯ (không có trong danh mục BHYT)  
người bệnh được tư vấn mua tại nhà thuốc bệnh viện SÓ LƯỢNG

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa Sanh, khoa PTGMHSTC-CĐ
1 Thuốc tăng go Duratocin 100mcg/ml 1
2 Chỉ tan (novosyn quick 3/0) 1



3 Bộ sử dụng 1 lần (sanh thường) 1
4 Bộ đón bé chào đời 1
5 Bộ sản phẩm da kề da 1
6 Tả dán (tả mẹ) 2
7 Tả em bé (bịt) 1
8 Tấm lót sản khoa 1

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa điều trị theo yêu cầu
1 Túi chăm sóc 1
2 Thảo dược vệ sinh phụ nữ 1
3 Thuốc giảm đau Voltarent suppo 100mg 4
4 Miếng che mắt bé 1
5 Tampon 1
6 Tấm lót tắm bé 2
 Tổng chi phí điều trị dịch vụ  / ca sanh thường 15,344,500



GÓI DỊCH VỤ ĐỠ ĐẺ TỪ SINH ĐÔI TRỞ LÊN (3 ngày)

DANH MỤC KỸ THUẬT THỰC HIỆN TRONG SANH VÀ SAU KHI SANH SÓ LƯỢNG

Dịch vụ yêu cầu
1 Yêu cầu Bác sĩ đỡ sanh (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ) 1
2 Đỡ sanh dịch vụ  
3 Bác sĩ sơ sinh bắt bé  
Dịch vụ kỹ thuật thường quy
1 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên 1
2 Ngày phòng dịch vụ 850.000đ/phòng 3 giường (2 giường lớn và 1 giường nhi)/ngày 3

3 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ + Siêu âm Doppler tuyến vú 2

4 Chăm sóc mẹ và bé (làm thuốc âm đạo, tắm bé, chăm sóc rốn) 6

5 Tư vấn hướng dẫn xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tuyến sữa 1

6 Khám sơ sinh 4

7 Khám chuyên khoa 1

8 Xông hơi thuốc (không bao gồm thuốc) 2

9 Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh (G6PD, TSH, 17OHP) 2

Định lượng Galactosemia, Biotinidase, Immunoreactive 2

Xét nghiệm Bilirubin qua da 2

Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán 2
Sàng lọc tim bẩm sinh của trẻ sơ sinh 2
Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh 2
Massage Kangaroo cho bé (xoa bóp toàn thân) 6
Tiêm ngừa Lao (tiêm 1 liều sử dụng 1 lọ) 2
Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B 2

Thuốc, vật tư...
1 Thuốc, dịch truyền…  
2 Vật tư tiêu hao…  
Các dịch vụ khác
1 (Nước suối, cafe, trà, hoa tươi, xà bông tắm, …) 3
2 Khăn bàn lớn (mang về) 1
3 Gội đầu cho sản phụ 1
4 Massage chân, cổ, vai gáy cho sản phụ 1



5 Tiền ăn 3 bữa (trong đó: ăn sáng Súp bổ máu, lợi sữa, bổ khí) / ngày 2.5
6 Xỏ lỗ tai sơ sinh (bé gái) 1

THUỐC, VẬT TƯ (không có trong danh mục BHYT) 
 người bệnh được tư vấn mua tại nhà thuốc bệnh viện SÓ LƯỢNG

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa Sanh, khoa PTGMHSTC-CĐ
1 Thuốc tăng go Duratocin 100mcg/ml 1
2 Chỉ tan (novosyn quick 3/0) 1
3 Bộ sử dụng 1 lần (sanh thường) 1
4 Bộ đón bé chào đời 2
5 Bộ sản phẩm da kề da 1
6 Tả dán (tả mẹ) 2
7 Tả em bé (bịt) 2
8 Tấm lót sản khoa 1
Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa điều trị theo yêu cầu
1 Túi chăm sóc 1
2 Thảo dược vệ sinh phụ nữ 1
3 Thuốc giảm đau Voltarent suppo 100mg 4
4 Miếng che mắt bé 2
5 Tampon 1
6 Tấm lót tắm bé 2
  Tổng chi phí điều trị dịch vụ  / ca đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên 16,786,500



GÓI DỊCH VỤ MỔ LẤY THAI LẦN 1 (5 ngày)

DANH MỤC KỸ THUẬT THỰC HIỆN TRONG SANH VÀ SAU KHI SANH SÓ LƯỢNG

Dịch vụ yêu cầu
1 Yêu cầu Bác sĩ phẫu thuật (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ) 1
2 Yêu cầu Phẫu thuật lấy thai lần đầu (PT LOẠI II)  
3 Bác sĩ sơ sinh bắt bé  

Dịch vụ kỹ thuật thường quy
1 Phẫu thuật lấy thai lần đầu (PT II) 1
2 Ngày phòng dịch vụ 850.000đ/phòng 3 giường (2 giường lớn và 1 giường nhi)/ngày 5

3 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ + Siêu âm Doppler tuyến vú 2

4 Chăm sóc mẹ và bé (làm thuốc âm đạo, tắm bé, chăm sóc rốn) 5

5 Tư vấn hướng dẫn xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tuyến sữa 1

6 Khám sơ sinh 2

7 Khám chuyên khoa 1

8 Xông hơi thuốc (không bao gồm thuốc) 5

9 Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh (G6PD, TSH, 17OHP) 1

10 Định lượng Galactosemia, Biotinidase, Immunoreactive 1

11 Xét nghiệm Bilirubin qua da 1

12 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán 1
13 Sàng lọc tim bẩm sinh của trẻ sơ sinh 1
14 Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh 1
15 Massage Kangaroo cho bé (xoa bóp toàn thân) 5
16 Tiêm ngừa Lao (tiêm 1 liều sử dụng 1 lọ) 1
17 Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B 1
18 Thay băng 2

Thuốc, vật tư...
1 Thuốc, dịch truyền…  
2 Vật tư tiêu hao…  

Các dịch vụ khác
1 (Nước suối, cafe, trà, hoa tươi, xà bông tắm, …) 5
2 Khăn bàn lớn (mang về) 1
3 Gội đầu cho sản phụ 1



4 Massage chân, cổ, vai gáy cho sản phụ 1
5 Tiền ăn 3 bữa (trong đó: ăn sáng Súp bổ máu, lợi sữa, bổ khí) / ngày 4
6 Tiền ăn ngày xuất viện (ăn sáng: Súp bổ máu, lợi sữa + ăn trưa)  
7 Xỏ lỗ tai sơ sinh (bé gái) 1

THUỐC, VẬT TƯ (không có trong danh mục BHYT) 
 người bệnh được tư vấn mua tại nhà thuốc bệnh viện SÓ LƯỢNG

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa Sanh, khoa PTGMHSTC-CĐ
1 Thuốc tăng go Duratocin 100mcg/ml 1
2 Chỉ tan (novosyn quick 3/0) 1
3 Bộ sử dụng 1 lần (sanh mổ) 1
4 Bộ đón bé chào đời 1
5 Bộ sản phẩm da kề da 1
6 Tả em bé (bịt) 1
7 Tả mẹ 2
8 Tấm lót sản khoa 2
9 Tampon 1

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa điều trị theo yêu cầu
1 Túi chăm sóc 1
2 Băng dán vết mổ không thấm 2
3 Thuốc giảm đau Voltarent suppo 100mg/viên 6
4 Miếng che mắt bé 1
5 Thảo dược vệ sinh phụ nữ 1
6 Nút kim luồn 1
7 Tấm lót tắm bé 4
  Tổng chi phí điều trị dịch vụ  /  ca mổ lấy thai lần 1 20,005,100

GÓI DỊCH VỤ MỔ LẤY THAI LẦN 1 + GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT GÂY TÊ 
NGOÀI MÀNG CỨNG (5 ngày)

DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN TRONG VÀ SAU KHI SANH SÓ LƯỢNG

Dịch vụ yêu cầu
1 Yêu cầu Bác sĩ đỡ sanh (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ) 1



2 Yêu cầu Phẫu thuật lấy thai lần đầu (PT LOẠI II)  
3 Yêu cầu Bác sĩ giảm đau sau phẫu thuật (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ)  
4 Yêu cầu giảm đau sau phẫu thuật bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng  
5 Bác sĩ sơ sinh bắt bé  

Các dịch vụ kỹ thuật thường quy

1 Phẫu thuật lấy thai lần đầu (PT II) 1
2 Kỹ thuật giảm đau sau phẫu thuật bằng gây tê ngoài màng cứng 1
3 Ngày phòng dịch vụ 850.000đ/phòng 3 giường (2 giường lớn và 1 giường nhi)/ngày 5
4 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ + Siêu âm Doppler tuyến vú 2
5 Chăm sóc mẹ và bé (làm thuốc âm đạo, tắm bé, chăm sóc rốn) 5
6 Tư vấn hướng dẫn xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tuyến sữa 1
7 Khám sơ sinh 2
8 Khám chuyên khoa 1

9 Xông hơi thuốc (không bao gồm thuốc) 5

10 Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh (G6PD, TSH, 17OHP) 1

11 Định lượng Galactosemia, Biotinidase, Immunoreactive 1

12 Xét nghiệm Bilirubin qua da 1

13 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán 1
14 Sàng lọc tim bẩm sinh của trẻ sơ sinh 1
15 Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh 1
16 Massage Kangaroo cho bé (xoa bóp toàn thân) 5
17 Tiêm ngừa Lao (tiêm 1 liều sử dụng 1 lọ) 1
18 Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B 1
19 Thay băng 2

Thuốc, vật tư...
1 Thuốc, dịch truyền…  
2 Vật tư tiêu hao…  

Các chí dịch vụ khác
1 (Nước suối, cafe, trà, hoa tươi, xà bông tắm, …) 5
2 Khăn bàn lớn (mang về) 1
3 Gội đầu cho sản phụ 1
4 Massage chân, cổ, vai gáy cho sản phụ 1
5 Tiền ăn 3 bữa (trong đó: ăn sáng Súp bổ máu, lợi sữa, bổ khí) / ngày 4
6 Tiền ăn ngày xuất viện (ăn sáng: Súp bổ máu, lợi sữa + ăn trưa)  
7 Xỏ lỗ tai sơ sinh (bé gái) 1



THUỐC, VẬT TƯ (không có trong danh mục BHYT)  
người bệnh được tư vấn mua tại nhà thuốc bệnh viện SÓ LƯỢNG

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa Sanh, khoa PTGMHSTC-CĐ
1 Thuốc tăng go Duratocin 100mcg/ml 1
2 Chỉ tan (novosyn quick 3/0) 1
3 Bộ sử dụng 1 lần (sanh mổ) 1
4 Bộ đón bé chào đời 1
5 Bộ sản phẩm da kề da 1
6 Tả em bé (bịt) 1
7 Tả mẹ 2
8 Tấm lót sản khoa 2
9 Tampon 1

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa điều trị theo yêu cầu
1 Túi chăm sóc 1
2 Băng dán vết mổ không thấm 2
3 Thuốc giảm đau Voltarent suppo 100mg/viên 6
4 Miếng che mắt bé 1
5 Thảo dược vệ sinh phụ nữ 1
6 Nút kim luồn 1
7 Tấm lót tắm bé 4
 Tổng chi phí điều trị dịch vụ  /  ca mổ lấy thai lần 1 + giảm đau 22,479,100

GÓI DỊCH VỤ MỔ LẤY THAI LẦN 1 + GIẢM ĐAU BẰNG MORPHIN  
GÂY TÊ TỦY SỐNG (5 ngày)

DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN TRONG VÀ SAU KHI SANH SÓ LƯỢNG

Dịch vụ yêu cầu
1 Yêu cầu Bác sĩ đỡ sanh (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ) 1
2 Yêu cầu Phẫu thuật lấy thai lần đầu (PT LOẠI II)  
3 Yêu cầu Bác sĩ giảm đau sau phẫu thuật (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ)  
4 Yêu cầu giảm đau bằng Morphin gây tê tủy sống  
5 Bác sĩ sơ sinh bắt bé  



Các dịch vụ kỹ thuật thường quy

1 Phẫu thuật lấy thai lần đầu (PT II) 1
2 Kỹ thuật giảm đau bằng Morphin gây tê tủy sống 1
3 Ngày phòng dịch vụ 850.000đ/phòng 3 giường (2 giường lớn và 1 giường nhi)/ngày 5
4 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ + Siêu âm Doppler tuyến vú 2
5 Chăm sóc mẹ và bé (làm thuốc âm đạo, tắm bé, chăm sóc rốn) 5
6 Tư vấn hướng dẫn xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tuyến sữa 1
7 Khám sơ sinh 2
8 Khám chuyên khoa 1

9 Xông hơi thuốc (không bao gồm thuốc) 5

10 Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh (G6PD, TSH, 17OHP) 1

11 Định lượng Galactosemia, Biotinidase, Immunoreactive 1

12 Xét nghiệm Bilirubin qua da 1

13 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán 1
14 Sàng lọc tim bẩm sinh của trẻ sơ sinh 1
15 Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh 1
16 Massage Kangaroo cho bé (xoa bóp toàn thân) 5
17 Tiêm ngừa Lao (tiêm 1 liều sử dụng 1 lọ) 1
18 Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B 1
19 Thay băng 2

Thuốc, vật tư...
1 Thuốc, dịch truyền…  
2 Vật tư tiêu hao…  

Các chí dịch vụ khác
1 (Nước suối, cafe, trà, hoa tươi, xà bông tắm, …) 5
2 Khăn bàn lớn (mang về) 1
3 Gội đầu cho sản phụ 1
4 Massage chân, cổ, vai gáy cho sản phụ 1
5 Tiền ăn 3 bữa (trong đó: ăn sáng Súp bổ máu, lợi sữa, bổ khí) / ngày 4
6 Tiền ăn ngày xuất viện (ăn sáng: Súp bổ máu, lợi sữa + ăn trưa)  
7 Xỏ lỗ tai sơ sinh (bé gái) 1

THUỐC, VẬT TƯ (không có trong danh mục BHYT)  
người bệnh được tư vấn mua tại nhà thuốc bệnh viện SÓ LƯỢNG

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa Sanh, khoa PTGMHSTC-CĐ
1 Thuốc tăng go Duratocin 100mcg/ml 1
2 Chỉ tan (novosyn quick 3/0) 1



3 Bộ sử dụng 1 lần (sanh mổ) 1
4 Bộ đón bé chào đời 1
5 Bộ sản phẩm da kề da 1
6 Tả em bé (bịt) 1
7 Tả mẹ 2
8 Tấm lót sản khoa 2
9 Tampon 1

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa điều trị theo yêu cầu
1 Túi chăm sóc 1
2 Băng dán vết mổ không thấm 2
3 Thuốc giảm đau Voltarent suppo 100mg/viên 6
4 Miếng che mắt bé 1
5 Thảo dược vệ sinh phụ nữ 1
6 Nút kim luồn 1
7 Tấm lót tắm bé 4
 Tổng chi phí điều trị dịch vụ  / ca mổ lấy thai lần 1 + giảm đau 22,192,100



GÓI DỊCH VỤ MỔ LẤY THAI LẦN 1- SONG THAI (5 ngày)

DANH MỤC KỸ THUẬT THỰC HIỆN TRONG SANH VÀ SAU KHI SANH SÓ LƯỢNG

Dịch vụ yêu cầu
1 Yêu cầu Bác sĩ phẫu thuật (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ) 1
2 Yêu cầu Phẫu thuật lấy thai lần đầu (PT LOẠI II)  
3 Bác sĩ sơ sinh bắt bé  

Dịch vụ kỹ thuật thường quy
1 Phẫu thuật lấy thai lần đầu (PT II) 1
2 Ngày phòng dịch vụ 850.000đ/phòng 3 giường (2 giường lớn và 1 giường nhi)/ngày 5
3 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ + Siêu âm Doppler tuyến vú 2
4 Chăm sóc mẹ và bé (làm thuốc âm đạo, tắm bé, chăm sóc rốn) 10
5 Tư vấn hướng dẫn xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tuyến sữa 1
6 Khám sơ sinh 4
7 Khám chuyên khoa 1
8 Xông hơi thuốc (không bao gồm thuốc) 5
9 Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh (G6PD, TSH, 17OHP) 2
10 Định lượng Galactosemia, Biotinidase, Immunoreactive 2
11 Xét nghiệm Bilirubin qua da 2
12 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán 2
13 Sàng lọc tim bẩm sinh của trẻ sơ sinh 2
14 Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh 2
15 Massage Kangaroo cho bé (xoa bóp toàn thân) 10
16 Tiêm ngừa Lao (tiêm 1 liều sử dụng 1 lọ) 2
17 Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B 2
18 Thay băng 2

Thuốc, vật tư...
1 Thuốc, dịch truyền…  
2 Vật tư tiêu hao…  

Các dịch vụ khác
1 (Nước suối, cafe, trà, hoa tươi, xà bông tắm, …) 5
2 Khăn bàn lớn (mang về) 1
3 Gội đầu cho sản phụ 1



4 Massage chân, cổ, vai gáy cho sản phụ 1
5 Tiền ăn 3 bữa (trong đó: ăn sáng Súp bổ máu, lợi sữa, bổ khí) / ngày 4
6 Tiền ăn ngày xuất viện (ăn sáng: Súp bổ máu, lợi sữa + ăn trưa)  
7 Xỏ lỗ tai sơ sinh (bé gái) 1

THUỐC, VẬT TƯ (không có trong danh mục BHYT) 
 người bệnh được tư vấn mua tại nhà thuốc bệnh viện SÓ LƯỢNG

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa Sanh, khoa PTGMHSTC-CĐ
1 Thuốc tăng go Duratocin 100mcg/ml 1
2 Chỉ tan (novosyn quick 3/0) 1
3 Bộ sử dụng 1 lần (sanh mổ) 1
4 Bộ đón bé chào đời 1
5 Bộ sản phẩm da kề da 1
6 Tả em bé (bịt) 2
7 Tả mẹ 2
8 Tấm lót sản khoa 2
9 Tampon 1

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa điều trị theo yêu cầu
1 Túi chăm sóc 1
2 Băng dán vết mổ không thấm 2
3 Thuốc giảm đau Voltarent suppo 100mg/viên 6
4 Miếng che mắt bé 2
5 Thảo dược vệ sinh phụ nữ 1
6 Nút kim luồn 1
7 Tấm lót tắm bé 4
  Tổng chi phí điều trị dịch vụ  / ca mổ song thai lần 1 23,378,100

GÓI DỊCH VỤ MỔ LẤY THAI LẦN 1 SONG THAI + GIẢM ĐAU  
SAU PHẪU THUẬT GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG (5 ngày) 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN TRONG VÀ SAU KHI SANH SÓ LƯỢNG

Dịch vụ yêu cầu
1 Yêu cầu Bác sĩ đỡ sanh (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ) 1



2 Yêu cầu Phẫu thuật lấy thai lần đầu (PT LOẠI II)  
3 Yêu cầu Bác sĩ giảm đau sau phẫu thuật (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ)  
4 Yêu cầu giảm đau sau phẫu thuật bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng  
5 Bác sĩ sơ sinh bắt bé  

Các dịch vụ kỹ thuật thường quy
1 Phẫu thuật lấy thai lần đầu (PT II) 1
2 Kỹ thuật giảm đau sau phẫu thuật bằng gây tê ngoài màng cứng 1
3 Ngày phòng dịch vụ 850.000đ/phòng 3 giường (2 giường lớn và 1 giường nhi)/ngày 5
4 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ + Siêu âm Doppler tuyến vú 2
5 Chăm sóc mẹ và bé (làm thuốc âm đạo, tắm bé, chăm sóc rốn) 10
6 Tư vấn hướng dẫn xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tuyến sữa 1
7 Khám sơ sinh 4
8 Khám chuyên khoa 1

9 Xông hơi thuốc (không bao gồm thuốc) 5

10 Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh (G6PD, TSH, 17OHP) 2

11 Định lượng Galactosemia, Biotinidase, Immunoreactive 2

12 Xét nghiệm Bilirubin qua da 2

13 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán 2
14 Sàng lọc tim bẩm sinh của trẻ sơ sinh 2
15 Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh 2
16 Massage Kangaroo cho bé (xoa bóp toàn thân) 10
17 Tiêm ngừa Lao (tiêm 1 liều sử dụng 1 lọ) 2
18 Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B 2
19 Thay băng 2

Thuốc, vật tư...
1 Thuốc, dịch truyền…  
2 Vật tư tiêu hao…  

Các chí dịch vụ khác
1 (Nước suối, cafe, trà, hoa tươi, xà bông tắm, …) 5
2 Khăn bàn lớn (mang về) 1
3 Gội đầu cho sản phụ 1
4 Massage chân, cổ, vai gáy cho sản phụ 1
5 Tiền ăn 3 bữa (trong đó: ăn sáng Súp bổ máu, lợi sữa, bổ khí) / ngày 4
6 Tiền ăn ngày xuất viện (ăn sáng: Súp bổ máu, lợi sữa + ăn trưa)  
7 Xỏ lỗ tai sơ sinh (bé gái) 1



THUỐC, VẬT TƯ (không có trong danh mục BHYT)  
người bệnh được tư vấn mua tại nhà thuốc bệnh viện SÓ LƯỢNG

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa Sanh, khoa PTGMHSTC-CĐ
1 Thuốc tăng go Duratocin 100mcg/ml 1
2 Chỉ tan (novosyn quick 3/0) 1
3 Bộ sử dụng 1 lần (sanh mổ) 1
4 Bộ đón bé chào đời 1
5 Bộ sản phẩm da kề da 1
6 Tả em bé (bịt) 2
7 Tả mẹ 2
8 Tấm lót sản khoa 2
9 Tampon 1

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa điều trị theo yêu cầu
1 Túi chăm sóc 1
2 Băng dán vết mổ không thấm 2
3 Thuốc giảm đau Voltarent suppo 100mg/viên 6
4 Miếng che mắt bé 2
5 Thảo dược vệ sinh phụ nữ 1
6 Nút kim luồn 1
7 Tấm lót tắm bé 4
 Tổng chi phí điều trị dịch vụ  / ca mổ song thai lần 1 / giảm đau 25,852,100

GÓI DỊCH VỤ MỔ LẤY THAI LẦN 1 SONG THAI + GIẢM ĐAU 
 BẰNG MORPHIN GÂY TÊ TỦY SỐNG (5 ngày) 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN TRONG VÀ SAU KHI SANH SÓ LƯỢNG

Dịch vụ yêu cầu
1 Yêu cầu Bác sĩ đỡ sanh (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ) 1
2 Yêu cầu Phẫu thuật lấy thai lần đầu (PT LOẠI II)  
3 Yêu cầu Bác sĩ giảm đau sau phẫu thuật (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ)  
4 Yêu cầu giảm đau bằng Morphin gây tê tủy sống  
5 Bác sĩ sơ sinh bắt bé  



Các dịch vụ kỹ thuật thường quy

1 Phẫu thuật lấy thai lần đầu (PT II) 1
2 Kỹ thuật giảm đau bằng Morphin tủy sống 1
3 Ngày phòng dịch vụ 850.000đ/phòng 3 giường (2 giường lớn và 1 giường nhi)/ngày 5
4 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ + Siêu âm Doppler tuyến vú 2
5 Chăm sóc mẹ và bé (làm thuốc âm đạo, tắm bé, chăm sóc rốn) 10
6 Tư vấn hướng dẫn xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tuyến sữa 1
7 Khám sơ sinh 4
8 Khám chuyên khoa 1
9 Xông hơi thuốc (không bao gồm thuốc) 5
10 Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh (G6PD, TSH, 17OHP) 2
11 Định lượng Galactosemia, Biotinidase, Immunoreactive 2
12 Xét nghiệm Bilirubin qua da 2
13 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán 2
14 Sàng lọc tim bẩm sinh của trẻ sơ sinh 2
15 Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh 2
16 Massage Kangaroo cho bé (xoa bóp toàn thân) 10
17 Tiêm ngừa Lao (tiêm 1 liều sử dụng 1 lọ) 2
18 Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B 2
19 Thay băng 2

Thuốc, vật tư...
1 Thuốc, dịch truyền…  
2 Vật tư tiêu hao…  

Các chí dịch vụ khác
1 (Nước suối, cafe, trà, hoa tươi, xà bông tắm, …) 5
2 Khăn bàn lớn (mang về) 1
3 Gội đầu cho sản phụ 1
4 Massage chân, cổ, vai gáy cho sản phụ 1
5 Tiền ăn 3 bữa (trong đó: ăn sáng Súp bổ máu, lợi sữa, bổ khí) / ngày 4
6 Tiền ăn ngày xuất viện (ăn sáng: Súp bổ máu, lợi sữa + ăn trưa)  
7 Xỏ lỗ tai sơ sinh (bé gái) 1

THUỐC, VẬT TƯ (không có trong danh mục BHYT)  
người bệnh được tư vấn mua tại nhà thuốc bệnh viện SÓ LƯỢNG

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa Sanh, khoa PTGMHSTC-CĐ
1 Thuốc tăng go Duratocin 100mcg/ml 1
2 Chỉ tan (novosyn quick 3/0) 1



3 Bộ sử dụng 1 lần (sanh mổ) 1
4 Bộ đón bé chào đời 1
5 Bộ sản phẩm da kề da 1
6 Tả em bé (bịt) 2
7 Tả mẹ 2
8 Tấm lót sản khoa 2
9 Tampon 1

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa điều trị theo yêu cầu
1 Túi chăm sóc 1
2 Băng dán vết mổ không thấm 2
3 Thuốc giảm đau Voltarent suppo 100mg/viên 6
4 Miếng che mắt bé 2
5 Thảo dược vệ sinh phụ nữ 1
6 Nút kim luồn 1
7 Tấm lót tắm bé 4
 Tổng chi phí điều trị dịch vụ  /ca mổ song thai lần 1 / giảm đau 25,565,100



GÓI DỊCH VỤ MỔ LẤY THAI LẦN 2 (5 ngày)

DANH MỤC KỸ THUẬT THỰC HIỆN TRONG SANH VÀ SAU KHI SANH SÓ LƯỢNG

Dịch vụ yêu cầu
1 Yêu cầu Bác sĩ phẫu thuật (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ) 1
2 Yêu cầu Phẫu thuật lấy thai lần đầu (PT LOẠI I)  
3 Bác sĩ sơ sinh bắt bé  

Dịch vụ kỹ thuật thường quy
1 Phẫu thuật lấy thai lần 2 trở lên (PT I) 1
2 Ngày phòng dịch vụ 850.000đ/phòng 3 giường (2 giường lớn và 1 giường nhi)/ngày 5
3 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ + Siêu âm Doppler tuyến vú 2
4 Chăm sóc mẹ và bé (làm thuốc âm đạo, tắm bé, chăm sóc rốn) 5
5 Tư vấn hướng dẫn xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tuyến sữa 1
6 Khám sơ sinh 2
7 Khám chuyên khoa 1
8 Xông hơi thuốc (không bao gồm thuốc) 5
9 Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh (G6PD, TSH, 17OHP) 1

10 Định lượng Galactosemia, Biotinidase, Immunoreactive 1
11 Xét nghiệm Bilirubin qua da 1
12 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán 1
13 Sàng lọc tim bẩm sinh của trẻ sơ sinh 1
14 Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh 1
15 Massage Kangaroo cho bé (xoa bóp toàn thân) 5
16 Tiêm ngừa Lao (tiêm 1 liều sử dụng 1 lọ) 1
17 Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B 1
18 Thay băng 2

Thuốc, vật tư...
1 Thuốc, dịch truyền…  
2 Vật tư tiêu hao…  

Các dịch vụ khác
1 (Nước suối, cafe, trà, hoa tươi, xà bông tắm, …) 5
2 Khăn bàn lớn (mang về) 1
3 Gội đầu cho sản phụ 1



4 Massage chân, cổ, vai gáy cho sản phụ 1
5 Tiền ăn 3 bữa (trong đó: ăn sáng Súp bổ máu, lợi sữa, bổ khí) / ngày 4
6 Tiền ăn ngày xuất viện (ăn sáng: Súp bổ máu, lợi sữa + ăn trưa)  
7 Xỏ lỗ tai sơ sinh (bé gái) 1

THUỐC, VẬT TƯ (không có trong danh mục BHYT) 
 người bệnh được tư vấn mua tại nhà thuốc bệnh viện SÓ LƯỢNG

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa Sanh, khoa PTGMHSTC-CĐ
1 Thuốc tăng go Duratocin 100mcg/ml 1
2 Chỉ tan (novosyn quick 3/0) 1
3 Bộ sử dụng 1 lần (sanh mổ) 1
4 Bộ đón bé chào đời 1
5 Bộ sản phẩm da kề da 1
6 Tả em bé (bịt) 1
7 Tả mẹ 2
8 Tấm lót sản khoa 2
9 Tampon 1

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa điều trị theo yêu cầu
1 Túi chăm sóc 1
2 Băng dán vết mổ không thấm 2
3 Thuốc giảm đau Voltarent suppo 100mg/viên 6
4 Miếng che mắt bé 1
5 Thảo dược vệ sinh phụ nữ 1
6 Nút kim luồn 1
7 Tấm lót tắm bé 4
  Tổng chi phí điều trị dịch vụ  / ca mổ lấy thai lần 2 21,118,100

GÓI DỊCH VỤ MỔ LẤY THAI LẦN 2 + GIẢM ĐAU  
SAU PHẪU THUẬT GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG (5 ngày)

DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN TRONG VÀ SAU KHI SANH SÓ LƯỢNG

Dịch vụ yêu cầu
1 Yêu cầu Bác sĩ đỡ sanh (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ) 1



2 Yêu cầu Phẫu thuật lấy thai lần đầu (PT LOẠI I)  
3 Yêu cầu Bác sĩ giảm đau sau phẫu thuật (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ)  
4 Yêu cầu giảm đau sau phẫu thuật bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng  
5 Bác sĩ sơ sinh bắt bé  

Các dịch vụ kỹ thuật thường quy

1 Yêu cầu Bác sĩ đỡ sanh (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ) 1
2 Yêu cầu Phẫu thuật lấy thai lần đầu (PT LOẠI I)  
3 Yêu cầu Bác sĩ giảm đau sau phẫu thuật (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ)  
4 Yêu cầu giảm đau sau phẫu thuật bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng  
5 Bác sĩ sơ sinh bắt bé  
6 Tư vấn hướng dẫn xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tuyến sữa 1
7 Khám sơ sinh 2
8 Khám chuyên khoa 1
9 Xông hơi thuốc (không bao gồm thuốc) 5

10 Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh (G6PD, TSH, 17OHP) 1
11 Định lượng Galactosemia, Biotinidase, Immunoreactive 1
12 Xét nghiệm Bilirubin qua da 1
13 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán 1
14 Sàng lọc tim bẩm sinh của trẻ sơ sinh 1
15 Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh 1
16 Massage Kangaroo cho bé (xoa bóp toàn thân) 5
17 Tiêm ngừa Lao (tiêm 1 liều sử dụng 1 lọ) 1
18 Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B 1
19 Thay băng 2

Thuốc, vật tư...
1 Thuốc, dịch truyền…  
2 Vật tư tiêu hao…  

Các chí dịch vụ khác
1 (Nước suối, cafe, trà, hoa tươi, xà bông tắm, …) 5
2 Khăn bàn lớn (mang về) 1
3 Gội đầu cho sản phụ 1
4 Massage chân, cổ, vai gáy cho sản phụ 1
5 Tiền ăn 3 bữa (trong đó: ăn sáng Súp bổ máu, lợi sữa, bổ khí) / ngày 4
6 Tiền ăn ngày xuất viện (ăn sáng: Súp bổ máu, lợi sữa + ăn trưa)  
7 Xỏ lỗ tai sơ sinh (bé gái) 1



THUỐC, VẬT TƯ (không có trong danh mục BHYT)  
người bệnh được tư vấn mua tại nhà thuốc bệnh viện SÓ LƯỢNG

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa Sanh, khoa PTGMHSTC-CĐ
1 Thuốc tăng go Duratocin 100mcg/ml 1
2 Chỉ tan (novosyn quick 3/0) 1
3 Bộ sử dụng 1 lần (sanh mổ) 1
4 Bộ đón bé chào đời 1
5 Bộ sản phẩm da kề da 1
6 Tả em bé (bịt) 1
7 Tả mẹ 2
8 Tấm lót sản khoa 2
9 Tampon 1

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa điều trị theo yêu cầu
1 Túi chăm sóc 1
2 Băng dán vết mổ không thấm 2
3 Thuốc giảm đau Voltarent suppo 100mg/viên 6
4 Miếng che mắt bé 1
5 Thảo dược vệ sinh phụ nữ 1
6 Nút kim luồn 1
7 Tấm lót tắm bé 4
 Tổng chi phí điều trị dịch vụ  / ca mổ lấy thai lần 2 / giảm đau 23,592,100

GÓI DỊCH VỤ MỔ LẤY THAI LẦN 2 + GIẢM ĐAU  
BẰNG MORPHIN GÂY TÊ TỦY SỐNG (5 ngày)

DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN TRONG VÀ SAU KHI SANH SÓ LƯỢNG

Dịch vụ yêu cầu
1 Yêu cầu Bác sĩ đỡ sanh (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ) 1
2 Yêu cầu Phẫu thuật lấy thai lần đầu (PT LOẠI I)  
3 Yêu cầu Bác sĩ giảm đau sau phẫu thuật (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ)  
4 Yêu cầu giảm đau bằng Morphin gây tê tủy sống  
5 Bác sĩ sơ sinh bắt bé  



Các dịch vụ kỹ thuật thường quy

1 Phẫu thuật lấy thai lần 2 trở lên (PT I) 1
2 Kỹ thuật giảm đau bằng Morphin tủy sống 1
3 Ngày phòng dịch vụ 850.000đ/phòng 3 giường (2 giường lớn và 1 giường nhi)/ngày 5
4 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ + Siêu âm Doppler tuyến vú 2
5 Chăm sóc mẹ và bé (làm thuốc âm đạo, tắm bé, chăm sóc rốn) 5
6 Tư vấn hướng dẫn xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tuyến sữa 1
7 Khám sơ sinh 2
8 Khám chuyên khoa 1
9 Xông hơi thuốc (không bao gồm thuốc) 5

10 Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh (G6PD, TSH, 17OHP) 1
11 Định lượng Galactosemia, Biotinidase, Immunoreactive 1
12 Xét nghiệm Bilirubin qua da 1
13 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán 1
14 Sàng lọc tim bẩm sinh của trẻ sơ sinh 1
15 Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh 1
16 Massage Kangaroo cho bé (xoa bóp toàn thân) 5
17 Tiêm ngừa Lao (tiêm 1 liều sử dụng 1 lọ) 1
18 Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B 1
19 Thay băng 2

Thuốc, vật tư...
1 Thuốc, dịch truyền…  
2 Vật tư tiêu hao…  

Các chí dịch vụ khác
1 (Nước suối, cafe, trà, hoa tươi, xà bông tắm, …) 5
2 Khăn bàn lớn (mang về) 1
3 Gội đầu cho sản phụ 1
4 Massage chân, cổ, vai gáy cho sản phụ 1
5 Tiền ăn 3 bữa (trong đó: ăn sáng Súp bổ máu, lợi sữa, bổ khí) / ngày 4
6 Tiền ăn ngày xuất viện (ăn sáng: Súp bổ máu, lợi sữa + ăn trưa)  
7 Xỏ lỗ tai sơ sinh (bé gái) 1

THUỐC, VẬT TƯ (không có trong danh mục BHYT)  
người bệnh được tư vấn mua tại nhà thuốc bệnh viện SÓ LƯỢNG

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa Sanh, khoa PTGMHSTC-CĐ
1 Thuốc tăng go Duratocin 100mcg/ml 1
2 Chỉ tan (novosyn quick 3/0) 1



3 Bộ sử dụng 1 lần (sanh mổ) 1
4 Bộ đón bé chào đời 1
5 Bộ sản phẩm da kề da 1
6 Tả em bé (bịt) 1
7 Tả mẹ 2
8 Tấm lót sản khoa 2
9 Tampon 1

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa điều trị theo yêu cầu
1 Túi chăm sóc 1
2 Băng dán vết mổ không thấm 2
3 Thuốc giảm đau Voltarent suppo 100mg/viên 6
4 Miếng che mắt bé 1
5 Thảo dược vệ sinh phụ nữ 1
6 Nút kim luồn 1
7 Tấm lót tắm bé 4
 Tổng chi phí điều trị dịch vụ  / ca mổ lấy thai lần 2 / giảm đau 23,305,100



GÓI DỊCH VỤ MỔ LẤY THAI LẦN 2 + SONG THAI (5 ngày)

DANH MỤC KỸ THUẬT THỰC HIỆN TRONG SANH VÀ SAU KHI SANH SỐ LƯỢNG

Dịch vụ yêu cầu
1 Yêu cầu Bác sĩ phẫu thuật (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ) 1
2 Yêu cầu Phẫu thuật lấy thai lần đầu (PT LOẠI I)  
3 Bác sĩ sơ sinh bắt bé  

Dịch vụ kỹ thuật thường quy
1 Phẫu thuật lấy thai lần 2 trở lên (PT I) 1
2 Ngày phòng dịch vụ 850.000đ/phòng 3 giường (2 giường lớn và 1 giường nhi)/ngày 5
3 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ + Siêu âm Doppler tuyến vú 2
4 Chăm sóc mẹ và bé (làm thuốc âm đạo, tắm bé, chăm sóc rốn) 10
5 Tư vấn hướng dẫn xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tuyến sữa 1
6 Khám sơ sinh 4
7 Khám chuyên khoa 1
8 Xông hơi thuốc (không bao gồm thuốc) 5
9 Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh (G6PD, TSH, 17OHP) 2
10 Định lượng Galactosemia, Biotinidase, Immunoreactive 2
11 Xét nghiệm Bilirubin qua da 2
12 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán 2
13 Sàng lọc tim bẩm sinh của trẻ sơ sinh 2
14 Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh 2
15 Massage Kangaroo cho bé (xoa bóp toàn thân) 10
16 Tiêm ngừa Lao (tiêm 1 liều sử dụng 1 lọ) 2
17 Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B 2
18 Thay băng 2

Thuốc, vật tư...
1 Thuốc, dịch truyền…  
2 Vật tư tiêu hao…  

Các dịch vụ khác
1 (Nước suối, cafe, trà, hoa tươi, xà bông tắm, …) 5
2 Khăn bàn lớn (mang về) 1
3 Gội đầu cho sản phụ 1



4 Massage chân, cổ, vai gáy cho sản phụ 1
5 Tiền ăn 3 bữa (trong đó: ăn sáng Súp bổ máu, lợi sữa, bổ khí) / ngày 4
6 Tiền ăn ngày xuất viện (ăn sáng: Súp bổ máu, lợi sữa + ăn trưa)  
7 Xỏ lỗ tai sơ sinh (bé gái) 1

THUỐC, VẬT TƯ (không có trong danh mục BHYT) 
 người bệnh được tư vấn mua tại nhà thuốc bệnh viện SÓ LƯỢNG

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa Sanh, khoa PTGMHSTC-CĐ
1 Thuốc tăng go Duratocin 100mcg/ml 1
2 Chỉ tan (novosyn quick 3/0) 1
3 Bộ sử dụng 1 lần (sanh mổ) 1
4 Bộ đón bé chào đời 1
5 Bộ sản phẩm da kề da 1
6 Tả em bé (bịt) 2
7 Tả mẹ 2
8 Tấm lót sản khoa 2
9 Tampon 1

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa điều trị theo yêu cầu
1 Túi chăm sóc 1
2 Băng dán vết mổ không thấm 2
3 Thuốc giảm đau Voltarent suppo 100mg/viên 6
4 Miếng che mắt bé 2
5 Thảo dược vệ sinh phụ nữ 1
6 Nút kim luồn 1
7 Tấm lót tắm bé 4
  Tổng chi phí điều trị dịch vụ  / ca mổ song thai lần 2 24,491,100



GÓI DỊCH VỤ MỔ LẤY THAI LẦN 2 SONG THAI + GIẢM ĐAU  
SAU PHẪU THUẬT GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG (5 ngày) 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN TRONG VÀ SAU KHI SANH SÓ LƯỢNG

Dịch vụ yêu cầu
1 Yêu cầu Bác sĩ đỡ sanh (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ) 1
2 Yêu cầu Phẫu thuật lấy thai lần đầu (PT LOẠI I)  
3 Yêu cầu Bác sĩ giảm đau sau phẫu thuật (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ)  
4 Yêu cầu giảm đau sau phẫu thuật bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng  
5 Bác sĩ sơ sinh bắt bé  

Các dịch vụ kỹ thuật thường quy

1 Phẫu thuật lấy thai lần 2 trở lên (PT I) 1
2 Kỹ thuật giảm đau sau phẫu thuật bằng gây tê ngoài màng cứng 1
3 Ngày phòng dịch vụ 850.000đ/phòng 3 giường (2 giường lớn và 1 giường nhi)/ngày 5
4 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ + Siêu âm Doppler tuyến vú 2
5 Chăm sóc mẹ và bé (làm thuốc âm đạo, tắm bé, chăm sóc rốn) 10
6 Tư vấn hướng dẫn xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tuyến sữa 1
7 Khám sơ sinh 4
8 Khám chuyên khoa 1
9 Xông hơi thuốc (không bao gồm thuốc) 5
10 Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh (G6PD, TSH, 17OHP) 2
11 Định lượng Galactosemia, Biotinidase, Immunoreactive 2
12 Xét nghiệm Bilirubin qua da 2
13 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán 2
14 Sàng lọc tim bẩm sinh của trẻ sơ sinh 2
15 Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh 2
16 Massage Kangaroo cho bé (xoa bóp toàn thân) 10
17 Tiêm ngừa Lao (tiêm 1 liều sử dụng 1 lọ) 2
18 Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B 2
19 Thay băng 2

Thuốc, vật tư...
1 Thuốc, dịch truyền…  
2 Vật tư tiêu hao…  

Các chí dịch vụ khác



1 (Nước suối, cafe, trà, hoa tươi, xà bông tắm, …) 5
2 Khăn bàn lớn (mang về) 1
3 Gội đầu cho sản phụ 1
4 Massage chân, cổ, vai gáy cho sản phụ 1
5 Tiền ăn 3 bữa (trong đó: ăn sáng Súp bổ máu, lợi sữa, bổ khí) / ngày 4
6 Tiền ăn ngày xuất viện (ăn sáng: Súp bổ máu, lợi sữa + ăn trưa)  
7 Xỏ lỗ tai sơ sinh (bé gái) 1

THUỐC, VẬT TƯ (không có trong danh mục BHYT)  
người bệnh được tư vấn mua tại nhà thuốc bệnh viện SỐ LƯỢNG

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa Sanh, khoa PTGMHSTC-CĐ
1 Thuốc tăng go Duratocin 100mcg/ml 1
2 Chỉ tan (novosyn quick 3/0) 1
3 Bộ sử dụng 1 lần (sanh mổ) 1
4 Bộ đón bé chào đời 1
5 Bộ sản phẩm da kề da 1
6 Tả em bé (bịt) 2
7 Tả mẹ 2
8 Tấm lót sản khoa 2
9 Tampon 1

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa điều trị theo yêu cầu
1 Túi chăm sóc 1
2 Băng dán vết mổ không thấm 2
3 Thuốc giảm đau Voltarent suppo 100mg/viên 6
4 Miếng che mắt bé 2
5 Thảo dược vệ sinh phụ nữ 1
6 Nút kim luồn 1
7 Tấm lót tắm bé 4
 Tổng chi phí điều trị dịch vụ  / ca mổ song thai lần 2 / giảm đau 26,965,100



GÓI DỊCH VỤ MỔ LẤY THAI LẦN 2 SONG THAI + GIẢM ĐAU  
BẰNG MORPHIN GÂY TÊ TỦY SỐNG (5 ngày) 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN TRONG VÀ SAU KHI SANH SỐ LƯỢNG

Dịch vụ yêu cầu
1 Yêu cầu Bác sĩ đỡ sanh (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ) 1
2 Yêu cầu Phẫu thuật lấy thai lần đầu (PT LOẠI I)  
3 Yêu cầu Bác sĩ giảm đau sau phẫu thuật (Bác sĩ CKII: 600.000đ; BS CKI: 550.000đ)  
4 Yêu cầu giảm đau bằng Morphin gây tê tủy sống  
5 Bác sĩ sơ sinh bắt bé  

Các dịch vụ kỹ thuật thường quy

1 Phẫu thuật lấy thai lần 2 trở lên (PT I) 1
2 Kỹ thuật giảm đau bằng Morphin tủy sống 1
3 Ngày phòng dịch vụ 850.000đ/phòng 3 giường (2 giường lớn và 1 giường nhi)/ngày 5
4 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ + Siêu âm Doppler tuyến vú 2
5 Chăm sóc mẹ và bé (làm thuốc âm đạo, tắm bé, chăm sóc rốn) 10
6 Tư vấn hướng dẫn xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tuyến sữa 1
7 Khám sơ sinh 4
8 Khám chuyên khoa 1
9 Xông hơi thuốc (không bao gồm thuốc) 5
10 Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh (G6PD, TSH, 17OHP) 2
11 Định lượng Galactosemia, Biotinidase, Immunoreactive 2
12 Xét nghiệm Bilirubin qua da 2
13 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán 2
14 Sàng lọc tim bẩm sinh của trẻ sơ sinh 2
15 Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh 2
16 Massage Kangaroo cho bé (xoa bóp toàn thân) 10
17 Tiêm ngừa Lao (tiêm 1 liều sử dụng 1 lọ) 2
18 Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B 2
19 Thay băng 2

Thuốc, vật tư...
1 Thuốc, dịch truyền…  
2 Vật tư tiêu hao…  

Các chí dịch vụ khác



1 (Nước suối, cafe, trà, hoa tươi, xà bông tắm, …) 5
2 Khăn bàn lớn (mang về) 1
3 Gội đầu cho sản phụ 1
4 Massage chân, cổ, vai gáy cho sản phụ 1
5 Tiền ăn 3 bữa (trong đó: ăn sáng Súp bổ máu, lợi sữa, bổ khí) / ngày 4
6 Tiền ăn ngày xuất viện (ăn sáng: Súp bổ máu, lợi sữa + ăn trưa)  
7 Xỏ lỗ tai sơ sinh (bé gái) 1

THUỐC, VẬT TƯ (không có trong danh mục BHYT)  
người bệnh được tư vấn mua tại nhà thuốc bệnh viện SỐ LƯỢNG

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa Sanh, khoa PTGMHSTC-CĐ
1 Thuốc tăng go Duratocin 100mcg/ml 1
2 Chỉ tan (novosyn quick 3/0) 1
3 Bộ sử dụng 1 lần (sanh mổ) 1
4 Bộ đón bé chào đời 1
5 Bộ sản phẩm da kề da 1
6 Tả em bé (bịt) 2
7 Tả mẹ 2
8 Tấm lót sản khoa 2
9 Tampon 1

Danh mục thuốc, vật tư sử dụng tại khoa điều trị theo yêu cầu
1 Túi chăm sóc 1
2 Băng dán vết mổ không thấm 2
3 Thuốc giảm đau Voltarent suppo 100mg/viên 6
4 Miếng che mắt bé 2
5 Thảo dược vệ sinh phụ nữ 1
6 Nút kim luồn 1
7 Tấm lót tắm bé 4
 Tổng chi phí điều trị dịch vụ  / cca mổ song thai lần 2 / giảm đau 26,678,100


