
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:                  /TB-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng       năm 2018 

 
 

THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 01668197848 

trên hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 
 

Ngày 08/01/2018, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

01668197848 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau: “Người dân khiếu nại sự việc: Hôm qua ngày 4/1/2018 

bà có đi siêu âm ở trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ & trẻ em ở khu gò cát 8, xã 

Hòa Long, TPBR. Lúc trước bà siêu âm chỉ có 65 ngàn/ lượt, nhưng nay lên tới 

211 ngàn / lượt, bà hỏi xem như vậy có đúng không? Mong cơ quan xem xét và 

trả lời giúp bà” 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh trên đường dây nóng, Trung tâm 

chăm sóc sức khỏe sinh sản đã tiến hành xác minh sự việc, kết quả giải trình như 

sau: 

Ngày 05 tháng 9 năm 2014, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 

quyết định số 44/2014/QĐ-UBND về việc bổ sung giá một số dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó Phần II mục chẩn đoán hình ảnh, STT 

104: giá siêu âm màu (tuyến giáp ,tuyến vú, phần mềm, độ mờ da gáy, thai...) là 

65.000 đồng.  

Ngày 09 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

ban hành nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức giá đối với 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ 

bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số 

trường hợp. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày từ ngày 19/12/2017. Trong đó, tại 

phụ lục mức giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh 

viện: Phần A - Chẩn đoán bằng hình ảnh; mục I. Siêu âm, số thứ tự 4: giá siêu 

âm doppler màu tim/mạch máu là 211.000 đồng. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản đã thu giá dịch vụ này kể từ ngày 02/01/2018.  

Tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh BRVT, chúng tôi thực 

hiện kỹ thuật siêu âm doppler màu tuyến vú, tuyến giáp cho tất cả các khách 

hàng có nhu cầu kiểm tra tuyến vú, tuyến giáp trên siêu âm.  
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Siêu âm Doppler màu tuyến vú bao gồm siêu âm mô vú và vùng nách; 

Siêu âm Doppler màu tuyến giáp bao gồm khảo sát mô giáp và hạch cổ. Đây là 

một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh không thể thiếu trong quá trình khám chẩn 

đoán bệnh tuyến vú, tuyến giáp.  

Siêu âm Doppler màu tuyến vú, tuyến giáp cho phép khảo sát và đánh giá 

phần nào bản chất của các khối u vú, giáp (lành hay ác). Kỹ thuật siêu âm 

doppler màu tuyến vú, tuyến giáp trên máy siêu âm màu hiện đại, với đầu dò 

chuyên biệt, có tần số cao, có kích thước đầu dò kỹ thuật hiện đại, có độ phân 

giải cao, kết hợp với hiệu ứng Doppler màu tín hiệu mạnh, cho phép khảo sát sự 

tăng sinh mạch máu bất thường - một hiện tượng gợi ý khối u có tính chất ác 

tính giúp chẩn đoán và đưa ra các phương pháp điều trị hiệu quả cho các loại 

bệnh tuyến vú, tuyến giáp góp phần giảm nhẹ gánh nặng bệnh tật.  

Chúng tôi ghi nhận góp ý về sự việc trên, về việc thiếu tư vấn cho bệnh 

nhân đầy đủ thông tin trước khi thực hiện kỹ thuật. Xin chân thành cảm ơn về sự 

phản ánh. 

Sở Y tế xin thông báo đến người dân được biết./. 
 

Nơi nhận:                                                                    GIÁM ĐỐC 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (B/cáo);                                                 
- Đăng trên ĐDN BRVT (T/báo); 

- Cổng Thông tin điện tử SYT; 

- Trung tâm CSSKSS; 

- Lưu: VT, VP. 
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