
TT

Các dịch vụ thực hiện

 theo liệu trình điều trị 

nghiện chất dạng 

thuốc phiện

bằngthuốc thay thế 

(thuốc Methadone)

Đơn vị tính

Mức giá tối 

đa quy định 

cho 01 lần 

thực hiện 

dịch vụ 

(VNĐ)

Văn bản 

quy định

Đề xuất

mức thu

từng dịch vụ 

(VNĐ)

Số lần thực 

hiện dịch vụ 

theo liệu 

trình điều 

trị/ năm thứ 

nhất

Số lần thực 

hiện dịch vụ 

theo liệu 

trình điều 

trị/ năm / 

năm thứ hai 

trở đi

Đơn vị thu

Tổng chi phí điều 

trị cho 01 người/ 

năm thứ nhất

Tổng chi phí 

điều trị cho 01 

người/ năm

 (từ  năm thứ 

hai trở đi)

1 Tư vấn cá nhân
đồng/lần/ 

người
            10.000           10.000 

Không quá 

14 lần/ năm

Không quá 

04 lần/ năm
                140.000                40.000 

2 Tư vấn nhóm
đồng/lần/ 

người
              5.000             5.000 

Không quá 

06 lần/ năm

Không quá 

04 lần/ năm
                  30.000                20.000 

3 Khám đánh giá ban đầu
đồng/lần 

khám/người
            48.000           45.000 01 lần

Không thực 

hiện
                  45.000                45.000 

4
Khởi liều (ngày đầu

tiên)

đồng/lần 

khám/người
            25.000           25.000 01 lần

Không thực 

hiện
                  25.000                25.000 

5 Khám định kỳ
đồng/lần 

khám/người
            20.000           20.000 

Không quá 

12 lần/ năm

Không quá 

12 lần/ năm
                240.000              240.000 

6
Xét nghiệm chất dạng

thuốc phiện (nước tiểu)
            10.000 

Phụ lục III, Nghị 

quyết số 

16/2019/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2019

          10.000 
Không quá 

12 lần/ năm

Không quá 

06 lần/ năm

Thu tại cơ sở 

điều trị
                120.000                60.000 

Cấp phát thuốc tại cơ sở

điều trị thay thế;

đồng/lần/ 

người/ ngày
            10.000 

Khoản 1, Điều 2,

TT số 38/TTLT-

BYT-BTC

          10.000 Hàng ngày Hàng ngày

Thu tại cơ sở 

điều trị thuốc 

Methadone

             3.650.000           3.650.000 

Cấp phát thuốc tại cơ sở

cấp phát thuốc điều trị

thay thế

đồng/lần / 

người/ngày
            10.001 

Khoản 1, Điều 2,

TT số 38/TTLT-

BYT-BTC

          10.000 Hàng ngày Hàng ngày

Thu tại cơ sở 

cấp phát thuốc 

Methadone

             4.250.000           4.080.000 

                354.167              340.000 

Tổng chi phí điều trị nghiện 01 người/ năm

Chi phí điều trị nghiện trung bình/ tháng

Phụ lục 

Dịch vụ và mức thu phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone)

(Đính kèm Đề án Quy định về chính sách hỗ trợ và mức thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam)

7

Khoản 1, Điều 2, TT 

số 38/TTLT-BYT-

BTC

Khoản 1, Điều 2, TT 

số 38/TTLT-BYT-

BTC

Thu tại cơ sở 

điều trị

Thu tại cơ sở 

điều trị


