
 
ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM 

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ KHÁM THÊM THEO YÊU CẦU 

(KINH PHÍ TỰ TÚC)  

 

I. Khám thêm khuyến nghị tham khảo dưới 40 tuổi 

STT Loại dịch vụ Nam Nữ 
Giá tiền 

(VND) 

Khám Phụ khoa    

1 Xét nghiệm tế bào âm đạo (Liqui Prep)  x 450.000 

Chẩn đoán hình ảnh    

2 Siêu âm tuyến giáp x x 150.000 

Xét nghiệm    

3 Nhiễm virus Viêm gan B (HBsAg) x x 108.000 

4 Kháng thể virus Viêm gan B (HBsAb) x x 145.000 

5 Nhiễm virus Viêm gan C (Anti HCV) x x 161.000 

6 Tư vấn sức khỏe x x 100.000 

 

II. Khám thêm khuyến nghị tham khảo Trên 40 tuổi  

STT Loại dịch vụ Nam Nữ 
Giá tiền 

(VND) 

Khám Phụ khoa    

1 Xét nghiệm tế bào âm đạo (Liqui Prep)  x 450.000 

Chẩn đoán hình ảnh    

2 Siêu âm tuyến giáp x x 150.000 

3 Siêu âm tuyến vú  x 150.000 

4 Siêu âm Động mạch cảnh x x 400.000 

Xét nghiệm    

5 HbA1c (Đái tháo đường) x x 188.000 

6 Acid Uric x x 25.000 

7 Nhiễm virus Viêm gan B (HBsAg) x x 108.000 

8 Kháng thể virus Viêm gan B (HBsAb) x x 145.000 

9 Nhiễm virus Viêm gan C (anti HCV) x x 161.000 

10 Tư vấn sức khỏe x x 100.000 

 

III. Dịch vụ bổ sung khác 

ST

T 
Loại dịch vụ Nam Nữ  Giá tiền (VND) 

Danh mục khác   



ST

T 
Loại dịch vụ Nam Nữ  Giá tiền (VND) 

1 Siêu âm Doppler màu mạch máu chi dưới x x 400.000 

2 Siêu âm Tử cung buồng trứng qua đường âm đạo  x 270.000 

3 Soi + Nhuộm (dịch) (huyết trắng)  x 78.000 

4 HPV genotype PCR hệ thống tự động  x 967.000 

Các xét nghiệm tầm soát ung thư    

1 AFP (Chỉ dấu ung thư Gan nguyên phát) x x 164.000 

2 CA 12-5 (Chỉ dấu ung thư Buồng trứng)  x 219.000 

3 CA 19-9 (Chỉ dấu ung thư Tụy) x x 184.000 

4 CA 15.3 (Chỉ dấu ung thư Vú)  x 206.000 

5 CEA (Chỉ dấu ung thư Đại - Trực tràng) x x 163.000 

6 CYFRA 21.1 (Chỉ dấu ung thư Phổi) x x 134.000 

7 CA 72.4 (Chỉ dấu ung thư Dạ dày) x x 291.000 

8 PSA (Chỉ dấu Ung thư tuyến tiền liệt) x  180.000 

Các xét nghiệm ký sinh trùng   

1 Sán lá lớn ở gan x x 290.000 

2 Giun đũa chó x x 298.000 

3 Giun lươn x x 298.000 

4 Giun đầu gai x x 298.000 

5 Giun tròn chuột x x 298.000 

6 Sán lợn x x 298.000 

7 Sán lá phổi x x 298.000 

Các xét nghiệm khác   

1 Nhóm máu x x 199.000 

2 Chức năng tuyến giáp (FT3, FT4, TSH) x x 307.000 

3 H.Pylori (IgG và yếu tố CIM)  x x 222.000 

4 Hồng cầu trong phân test nhanh x x 72.000 

5 Định lượng Sắt huyết thanh x x 39.000 

6 Ferritin x x 149.000 

7 Ion đồ (Na+, K+, Cl-, Ca) x x 85.000 

8 Định lượng Calci ion hóa x x 43.000 

9 Định lượng 25OH Vitamin D x x 393.000 

             Xét nghiệm di truyền  

1 
Pinkcare (Tầm soát ung thư vú, đại trực tràng và 

buồng trứng di truyền) 
 x 1.796.000 

2 

Mencare (Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến di 

truyền, đại trực tràng di truyền và dạ dày di 

truyền) 

x  1.796.000 

3 OncoSure Plus (Tầm soát 19 loại ung thư di x x 9.100.000 



ST

T 
Loại dịch vụ Nam Nữ  Giá tiền (VND) 

truyền) - ung thư dạ dày, vú (đối với nữ), buồng 

trứng (đối với nữ), ung thư đại trực tràng, nội 

mạc tử cung (đối với nữ),  tụy, tiền liệt tuyến (đối 

với nam), thận, u tế bào cận hạch thần kinh, u 

nguyên bào võng mạc, da, phổi, sarcom sụn, 

bạch cầu, đa u tuyến nội tiết, tuyến giáp, tuyến 

cận giáp, u tủy thượng thận nội tiết, u sợi thần 

kinh. 

4 

OncoSure (Tầm soát 11 nhóm ung thư di truyền) 

- ung thư dạ dày, vú (đối với nữ), buồng trứng 

(đối với nữ), đại trực tràng, nội mạc tử cung (đối 

với nữ), tụy, tiền liệt tuyến (đối với nam), thận, u 

tế bào cận hạch thần kinh, u nguyên bào võng 

mạc, da. 

x x 5.600.000 

               Xét nghiệm SARS-CoV-2  

1 

[Theo nhu cầu, mẫu đơn] Xét nghiệm chủng mới 

của vi rút Corona [SARS-CoV-2 Realtime RT-

PCR] 

x x 734.000 

2 

[Theo nhu cầu, cho 1 người, mẫu gộp 2/ xét 

nghiệm] Xét nghiệm chủng mới của vi rút 

Corona [SARS-CoV-2 Realtime RT-PCR] 

x x 417.000 

3 

[Theo nhu cầu, cho 1 người, mẫu gộp 3/ xét 

nghiệm] Xét nghiệm chủng mới của vi rút 

Corona [SARS-CoV-2 Realtime RT-PCR] 

x x 311.333 

4 

[Theo nhu cầu, cho 1 người, mẫu gộp 4/ xét 

nghiệm] Xét nghiệm chủng mới của vi rút 

Corona [SARS-CoV-2 Realtime RT-PCR] 

x x 258.500 

5 

[Theo nhu cầu, cho 1 người, mẫu gộp 5/ xét 

nghiệm] Xét nghiệm chủng mới của vi rút 

Corona [SARS-CoV-2 Realtime RT-PCR] 

x x 226.800 

6 

[Theo nhu cầu, cho 1 người, mẫu gộp 6/ xét 

nghiệm] Xét nghiệm chủng mới của vi rút 

Corona [SARS-CoV-2 Realtime RT-PCR] 

x x 205.667 

7 

[Theo nhu cầu, cho 1 người, mẫu gộp 7/ xét 

nghiệm] Xét nghiệm chủng mới của vi rút 

Corona [SARS-CoV-2 Realtime RT-PCR] 

x x 190.571 

8 

[Theo nhu cầu, cho 1 người, mẫu gộp 8/ xét 

nghiệm] Xét nghiệm chủng mới của vi rút 

Corona [SARS-CoV-2 Realtime RT-PCR] 

x x 179.250 

9 

[Theo nhu cầu, cho 1 người, mẫu gộp 9/ xét 

nghiệm] Xét nghiệm chủng mới của vi rút 

Corona [SARS-CoV-2 Realtime RT-PCR] 

x x 170.444 

10 

[Theo nhu cầu, cho 1 người, mẫu gộp 10/ xét 

nghiệm] Xét nghiệm chủng mới của vi rút 

Corona [SARS-CoV-2 Realtime RT-PCR] 

x x 163.400 

11 
Xét nghiệm SARS-CoV-2 (Xét nghiệm nhanh 

kháng nguyên) 
x x 238.000 



 

IV. Chi phí khác 

STT Loại dịch vụ Giá tiền 

1 

Phụ thu khám ngoại viện tại Đơn vị (trên 190 người) 

(Giá này có thể thay đổi tùy theo số lượng người đăng 

ký, danh mục đăng ký và khoảng cách địa lý) 

550.000đ/người 

(Đã bao gồm 10% VAT)   

2 

Phụ thu lấy Mẫu xét nghiệm ngoại viện cho Đơn vị tại 

Thành phố Hồ Chí Minh (Mẫu máu/Mẫu nước 

tiểu/Mẫu phân) (trên 150 người) 

3.300.000đ/buổi 

(Đã bao gồm 10% VAT) 

3 

Phụ thu lấy Mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho Đơn vị 

tại Thành phố Hồ Chí Minh (500 – 600 người/buổi) 

(Giá này có thể thay đổi nếu thời gian thực hiện lấy 

mẫu hoặc số lượng có thay đổi) 

7.700.000 – 11.000.000đ/buổi 

(Đã bao gồm 10% VAT) 

 

 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Đặng Thị Diệu Thúy 

Điện thoại: (028) 5405 12 12 - 0907876299 

Email:  thuy.dtd@umc.edu.vn  
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