Protecting you always!

BẢNG SO SÁNH GIÁ DỊCH VỤ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN QUỐC TẾ
DỊCH VỤ

Khám trong
giờ

Khám cấp
cứu
và ngoài giờ
làm việc

BV VIỆT PHÁP

- Với bác sĩ nội đa khoa:
900.000đ
- Với bác sĩ chuyên khoa:
1.090.000đ
- Với bác sĩ Nhi khoa:
1.090.000đ

1.630.000đ
Lưu viện (phòng đôi):
- Điều trị nội khoa:
3.280.000/ngày.
- Điều trị sau phẫu thuật:
3.010.000đ/ngày

Lưu viện

Lưu viện (phòng đơn):
- Điều trị nội khoa:
5.570.000/ngày.
- Điều trị sau phẫu thuật:
5.060.000đ/ngày
Lưu viện phòng cách ly :
6.310.000đ/ngày

BV VINMEC

- Khám đa khoa có hẹn: 440.000đ
- Khám chuyên khoa có hẹn: 690.000đ
- Khám đa khoa/chuyên khoa không
hẹn: 880.000đ
- Khám Nhi/sơ sinh có hẹntrong giờ:
550.000đ

Khám Nhi/sơ sinh không hẹn ngoài giờ:
880.000đ

Lưu viện phòng đơn (Tiêu chuẩn):
3.300.000đ/ngày

BV HỒNG NGỌC

- Người lớn:
100.000đ
- Trẻ em: 150.000đ

200.000đ

1.000.000đ/ngày/
2 - 4 người/phòng
(bao gồm tiền Chăm
sóc y tế và tiền ăn)

ĐVT: vnđ
BV THU CÚC

BV TÂM ANH
Khám tổng quát nội:
300.000đ.
Khám chuyên khoa
- Bác sỹ Nội đa khoa/ người lớn: 300.000đ.
bác sỹ chuyên khoa/bác Khám cấp cứu:
sỹ nhi khoa: 150.000đ 600.000đ.
Khám nhi cấp
- Bác sỹ Ngoại đa
cứu:400.000đ
khoa: 200.000đ
Khám nhi ngoài giờ:
500.000đ
Khám nội soi TMH:
500.000đ
250.000đ

850.000đ/ngày/
3 đến 4 người/phòng

Lưu viện phòng đơn (Đặc biệt):
4.400.000đ/ngày

2.000.000đ/ngày/
2 người/phòng
(bao gồm tiền Chăm
sóc y tế và tiền ăn)

1.200.000đ/ngày/
2 người/phòng

Lưu viện phòng cách ly: 3.900.000đ

1.500.000đ/ngày/
1 người/ phòng
(bao gồm tiền Chăm
sóc y tế và tiền ăn)

1.800.000đ/ngày/
1 người/phòng

600.000đ
Tiền giường phòng đôi
( bao gồm tiền ăn,
không bao gồm tiền
thuốc và vật tư y tế):
1.700.000đ
Tiền giường phòng
đơn ( bao gồm tiền ăn,
không bao gồm tiền
thuốc và vật tư y tế):
2.700.000đ
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Lưu viện trong ngày:
Lưu viện trong ngày(phòng đơn):
- Điều trị nội khoa, sau phẫu thuật:
1h-4h: 920.000đ,
1.640.000đ
4h-8h: 1.500.000đ,
- Có ngăn phòng đơn:
8h-12h: 2.000.000đ
2.170.000đ/ngày
Lưu viện chăm sóc tích cực:
Lưu viện đặc biệt
-Theo dõi Monitoring:
(Theo chỉ định y tế của bác sĩ.)
4.370.000đ/ngày
- Chăm sóc đặc biệt (HĐU):
-Chăm sóc đặc biệt (HĐU):
4.400.000đ
6.550.000đ/ngày
- Chăm sóc tích cực (ICU):
-Chăm sóc tích cực (ICU):
6.600.000đ
10.200.000đ/ngày
Bv Tâm Anh
Sinh thường thai đơn
Sinh thường thai đôi
Sinh mổ thai đơn
- Đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 1
- Đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 2
- Đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 3

Sinh mổ thai đôi
- Đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 1
- Đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 2
- Đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 3

Từ 12 tuần
34.800.000đ
41.500.000đ

Từ 27 tuần
28.700.000đ
33.070.000đ

42.300.000đ
45.500.000đ
47.900.000đ

36.700.000đ
39.900.000đ
42.700.000đ

51.100.000đ
53.900.000đ
56.300.000đ

43.100.000đ
45.900.000đ
48.700.000đ
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BẢNG SO SÁNH GIÁ DỊCH VỤ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN QUỐC TẾ

Sinh thường thai đơn

VIỆT PHÁP
Từ 8 tuần
Từ 28 tuần
38.548.000
31.326.000

Sinh mổ thai đơn
- Đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 1
- Đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 2
- Đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 3

60.327.000

Sinh thường thai đôi

44.942.000

38.548.000

Sinh mổ thai đôi
- Đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 1
- Đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 2
- Đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 3

63.733.000

57.822.000

Sinh thường thai đơn

ĐVT: vnđ

Từ 12 tuần
43.800.000

VINMEC
Từ 27 tuần
Từ 36 tuần
37.400.000
33.800.000

Chuyển dạ
27.000.000

55.400.000
59.200.000
62.800.000

49.000.000
52.700.000
56.300.000

45.400.000
49.100.000
52.700.000

38.600.000
42.300.000
45.900.000

56.600.000

47.200.000

42.000.000

31.700.000

67.200.000
70.800.000
74.400.000

57.800.000
61.400.000
65.000.000

52.600.000
56.200.000
59.800.000

42.300.000
45.900.000
49.500.000

Từ 8 tuần
25.000.000

THU CÚC
Từ 28 tuần
Từ 36 tuần
18.000.000
16.500.000

Chuyển dạ
15.000.000

38.000.000
39.000.000

31.000.000
32.000.000

28.000.000
29.000.000

25.000.000
26.000.000

53.659.000

HỒNG NGỌC
Từ 8 tuần
Từ 28 tuần
26.600.000
19.200.000

Sinh mổ thai đơn
- Đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 1
- Đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 2
- Sinh mổ chọn giờ

40.550.000

44.050.000

36.650.000

Sinh thường thai đôi

33.000.000

24.900.000

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Sinh mổ thai đôi
- Sinh mổ chọn giờ

48.500.000
52.000.000

40.400.000
43.900.000

Không áp dụng
Không áp dụng

Không áp dụng
Không áp dụng

Không áp dụng
Không áp dụng

Không áp dụng
Không áp dụng

33.150.000
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MỘT SỐ LƯU Ý KHI THU TH ẬP CHỨNG TỪ CLAIM
1. Xin đầy đủ dấu bệnh viện/khoa khám bệnh (dấu tròn hoặc dấu vuông đều được) trên sổ khám bệnh/phiếu khám, đơn thuốc
2. Trên sổ khám cần ghi rõ chẩn đoán/kết luận bệnh rõ ràng của bác sĩ, ngày khám chữa bệnh, chữ ký bác sĩ
3. Đơn thuốc ghi rõ tên thuốc, số lượng. Trường hợp chỉ có đơn thuốc, không có sổ khám/phiếu khám thì trên đơn thuốc cần ghi rõ chẩn đoán bệnh của bác sĩ
4. Lưu ý: Tất cả các phần gạch xóa, sửa chữa trên sổ khám, đơn thuốc phải có chữ ký bác sĩ xác nhận bên cạnh và dấu của bệnh viện/phòng khám trên phần sửa
chữa đó
5. Cần có hóa đơn tài chính (VAT) nếu chi phí từ 200.000 VNĐ trở lên (Ghi rõ họ tên bệnh nhân, địa chỉ, nội dung trong từng khoản chi phí)
6. Hóa đơn bán lẻ có dấu của nhà thuốc/ bệnh viện với chi phí không quá 200.000 VNĐ
7. Trường hợp hóa đơn không ghi rõ các khoản mục chi phí thì phải có bảng kê chi tiết chi phí kèm theo. Một số bệnh viện sẽ thu lại bảng kê sau khi xuất hóa đơn
VAT. Vì vậy, Khách hàng cần chụp ảnh lại các bảng kê này.
8. Các xét nghiệm cần có chỉ định của bác sĩ (ghi trên sổ khám bệnh hoặc có phiếu chỉ định in riêng)
9. Việc khám/chữa bệnh cần có phác đồ điều trị của bác sĩ (thông thư ờng thể hiện bằng đơn thuốc). Một số công ty bảo hiểm sẽ từ chối thanh toán hồ sơ bồi thường
nếu không có phác đồ điều trị của bác sĩ cụ thể (ví dụ: PTI, UIC)
10. Trường hợp không xin được hóa đơn VAT ngay lúc khám chữa bệnh, cần quay lại bệnh viện bổ sung ngay trong 10 ngày (UIC đang quy định 10 ngày, các công
ty bảo hiểm khác là 30 ngày)
11. Việc mua thuốc điều trị cần thực hiện ngay sau khi khám chữa bệnh, muộn nhất là trong vòng 5 ngày kể từ ngày bác sĩ kê đơn.
12. Đối với PTI Thăng Long vẫn thanh toán chi phí khám thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư. Không thanh toán chi phí khám chọn bác sĩ do người được bảo hiểm yêu cầu.

