FV HEALTHCARE AT HOME SERVICE FOR BABY & MOTHER
DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CHO MẸ & BÉ

FV HEALTHCARE AT HOME SERVICE FOR BABY & MOTHER
DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CHO MẸ & BÉ
Should you need any information, please contact us via/ Nếu cần thêm hỗ trợ, vui lòng liên hệ chúng tôi: Hotline: 096 262 7826 or Extension: 1171 or Email: telemedicine@fvhospital.com

No.

1

2

Times
Số lần
dịch vụ

Price/VNĐ
in working hours
(8:00-17:00 Mon to Fri;
8:00-12:00 Sat)
Giá dịch vụ trong giờ hành
chính (8g-17g Thứ Hai-Thứ
Sáu; 8g-12g Thứ Bảy)

Price/VNĐ
(outside working hours,
weekend, holiday)
VNĐ/Giá dịch vụ ngoài giờ,
cuối tuần, ngày Lễ, Tết)

Zone 1/Khu vực 1(Quận 1,3,4,5,7)

1 session/
1 lần

500,000

600,000

Zone 2/Khu vực 2
(Quận 2, 6,8,10,11, Phú Nhuận, Bình Thạnh,
Bình Chánh, Nhà Bè)

1 session/
1 lần

650,000

830,000

Zone 3/Khu vực 3 (Quận 12, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Bình, Tân
Phú, Thủ Đức, Hóc Môn, Cần Giờ)

1 session/
1 lần

900,000

1,200,000

Zone 1/Khu vực 1 (Quận 1,3,4,5,7)

1 session/
1 lần

510,000

610,000

Zone 2/Khu vực 2 (Quận 2,6,8,10,11,
Phú Nhuận, Bình Thạnh, Bình Chánh, Nhà Bè)

1 session/
1 lần

660,000

840,000

Zone 3/Khu vực 3 (Quận 12, Bình Tân, Gò Vấp,
Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Hóc Môn, Cần Giờ)

1 session/
1 lần

910,000

1,210,000

List of FV Healthcare At Home Services
Danh mục các dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà hiện có

Baby bathing, taking
care of cord/
Tắm bé, chăm sóc
cuống rốn

Wound care
for mother
Chăm sóc vết thương
cho mẹ sau sinh

Attention/ Lưu ý
1, Breast feeding time for the baby (if any) is recommended at least 30 minutes before bath time.
Mẹ được khuyên cho bé bú cách xa giờ tắm hoặc ít nhất 30 phút trước giờ tắm.
2, Basin, towel, shower gel, cotton swab, saline solution are recommended well prepared by the family.
Gia đình chuẩn bị sẵn thau tắm, xà bông, khăn tắm, tăm bông, nước muối sinh lý cho buổi tắm bé.

HSE-PKG-010-2022

FV HEALTHCARE AT HOME SERVICE FOR BABY & MOTHER
DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CHO MẸ & BÉ
Should you need any information, please contact us via/ Nếu cần thêm hỗ trợ, vui lòng liên hệ chúng tôi: Hotline: 096 262 7826 or Extension: 1171 or Email: telemedicine@fvhospital.com

No.

1

2

Times/package
Số lần dịch vụ/gói

Price/VNĐ
in working hours
(8:00-17:00 Mon to Fri; 8:00-12:00 Sat)
Giá dịch vụ trong giờ hành chính (8g-17g
Thứ Hai-Thứ Sáu; 8g-12g Thứ Bảy)

Zone 1/Khu vực 1(Quận 1,3,4,5,7)

3 sessions/package
3 lần/1 gói

1,410,000

Zone 2/Khu vực 2
(Quận 2, 6,8,10,11, Phú Nhuận, Bình Thạnh,
Bình Chánh, Nhà Bè)

3 sessions/package
3 lần/1 gói

1,860,000

Zone 3/Khu vực 3 (Quận 12, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú,
Thủ Đức, Hóc Môn, Cần Giờ)

3 sessions/package
3 lần/1 gói

2,610,000

Zone 1/Khu vực 1 (Quận 1,3,4,5,7)

3 sessions/package
3 lần/1 gói

1,440,000

Zone 2/Khu vực 2 (Quận 2,6,8,10,11,
Phú Nhuận, Bình Thạnh, Bình Chánh, Nhà Bè)

3 sessions/package
3 lần/1 gói

1,890,000

Zone 3/Khu vực 3 (Quận 12, Bình Tân, Gò Vấp,
Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Hóc Môn, Cần Giờ)

3 sessions/package
3 lần/1 gói

2,640,000

List of FV Healthcare At Home Services
Danh mục các dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà hiện có

Baby bathing, taking
care of cord/
Tắm bé, chăm sóc
cuống rốn

Wound care
for mother
Chăm sóc vết thương
cho mẹ sau sinh

Attention/ Lưu ý
1, Breast feeding time for the baby (if any) is recommended at least 30 minutes before bath time.
Mẹ được khuyên cho bé bú cách xa giờ tắm hoặc ít nhất 30 phút trước giờ tắm.
2, Basin, towel, shower gel, cotton swab, saline solution are recommended well prepared by the family.
Gia đình chuẩn bị sẵn thau tắm, xà bông, khăn tắm, tăm bông, nước muối sinh lý cho buổi tắm bé.
3, This package fee is only applied for services served in working hours. There will be extra charges of transportation fee for services requested to perform outside working hours.
Giá gói 3 lần là giá áp dụng khi thực hiện dịch vụ trong giờ hành chính. Trường hợp phát sinh yêu cầu từ phía bệnh nhân/thân nhân về việc thực hiện dịch vụ ngoài giờ hành chính/cuối tuần sẽ áp dụng tính thêm
phụ phí di chuyển ngoài giờ, phí dịch vụ không thay đổi.
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FV HEALTHCARE AT HOME SERVICE FOR BABY & MOTHER
DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CHO MẸ & BÉ
Should you need any information, please contact us via/ Nếu cần thêm hỗ trợ, vui lòng liên hệ chúng tôi: Hotline: 096 262 7826 or Extension: 1171 or Email: telemedicine@fvhospital.com

No.

1

2

Times/package
Số lần dịch vụ/gói

Price/VNĐ
in working hours
(8:00-17:00 Mon to Fri; 8:00-12:00 Sat)
Giá dịch vụ trong giờ hành chính (8g-17g
Thứ Hai-Thứ Sáu; 8g-12g Thứ Bảy)

Zone 1/Khu vực 1(Quận 1,3,4,5,7)

5 sessions/package
5 lần/1 gói

2,280,000

Zone 2/Khu vực 2
(Quận 2, 6,8,10,11, Phú Nhuận, Bình Thạnh,
Bình Chánh, Nhà Bè)

5 sessions/package
5 lần/1 gói

3,030,000

Zone 3/Khu vực 3 (Quận 12, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú,
Thủ Đức, Hóc Môn, Cần Giờ)

5 sessions/package
5 lần/1 gói

4,280,000

Zone 1/Khu vực 1 (Quận 1,3,4,5,7)

5 sessions/package
5 lần/1 gói

2,320,000

Zone 2/Khu vực 2 (Quận 2,6,8,10,11,
Phú Nhuận, Bình Thạnh, Bình Chánh, Nhà Bè)

5 sessions/package
5 lần/1 gói

3,070,000

Zone 3/Khu vực 3 (Quận 12, Bình Tân, Gò Vấp,
Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Hóc Môn, Cần Giờ)

5 sessions/package
5 lần/1 gói

4,320,000

List of FV Healthcare At Home Services
Danh mục các dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà hiện có

Baby bathing, taking
care of cord/
Tắm bé, chăm sóc
cuống rốn

Wound care
for mother
Chăm sóc vết thương
cho mẹ sau sinh

Attention/ Lưu ý
1, Breast feeding time for the baby (if any) is recommended at least 30 minutes before bath time.
Mẹ được khuyên cho bé bú cách xa giờ tắm hoặc ít nhất 30 phút trước giờ tắm.
2, Basin, towel, shower gel, cotton swab, saline solution are recommended well prepared by the family.
Gia đình chuẩn bị sẵn thau tắm, xà bông, khăn tắm, tăm bông, nước muối sinh lý cho buổi tắm bé.
3, This package fee is only applied for services served in working hours. There will be extra charges of transportation fee for services requested to perform outside working hours.
Giá gói 5 lần là giá áp dụng khi thực hiện dịch vụ trong giờ hành chính. Trường hợp phát sinh yêu cầu từ phía bệnh nhân/thân nhân về việc thực hiện dịch vụ ngoài giờ hành chính/cuối tuần sẽ áp dụng tính thêm
phụ phí di chuyển ngoài giờ, phí dịch vụ không thay đổi
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FV HEALTHCARE AT HOME SERVICE FOR BABY & MOTHER
DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CHO MẸ & BÉ
Should you need any information, please contact us via/ Nếu cần thêm hỗ trợ, vui lòng liên hệ chúng tôi: Hotline: 096 262 7826 or Extension: 1171 or Email: telemedicine@fvhospital.com

No.

1

2

Times/package
Số lần dịch vụ/gói

Price/VNĐ
in working hours
(8:00-17:00 Mon to Fri; 8:00-12:00 Sat)
Giá dịch vụ trong giờ hành chính (8g-17g
Thứ Hai-Thứ Sáu; 8g-12g Thứ Bảy)

Zone 1/Khu vực 1(Quận 1,3,4,5,7)

7 sessions/package
7 lần/1 gói

3,180,000

Zone 2/Khu vực 2
(Quận 2, 6,8,10,11, Phú Nhuận, Bình Thạnh,
Bình Chánh, Nhà Bè)

7 sessions/package
7 lần/1 gói

4,310,000

Zone 3/Khu vực 3 (Quận 12, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú,
Thủ Đức, Hóc Môn, Cần Giờ)

7 sessions/package
7 lần/1 gói

6,180,000

Zone 1/Khu vực 1 (Quận 1,3,4,5,7)

7 sessions/package
7 lần/1 gói

3,240,000

Zone 2/Khu vực 2 (Quận 2,6,8,10,11,
Phú Nhuận, Bình Thạnh, Bình Chánh, Nhà Bè)

7 sessions/package
7 lần/1 gói

4,370,000

Zone 3/Khu vực 3 (Quận 12, Bình Tân, Gò Vấp,
Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Hóc Môn, Cần Giờ)

7 sessions/package
7 lần/1 gói

6,240,000

List of FV Healthcare At Home Services
Danh mục các dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà hiện có

Baby bathing, taking
care of cord/
Tắm bé, chăm sóc
cuống rốn

Wound care
for mother
Chăm sóc vết thương
cho mẹ sau sinh

Attention/ Lưu ý
1, Breast feeding time for the baby (if any) is recommended at least 30 minutes before bath time.
Mẹ được khuyên cho bé bú cách xa giờ tắm hoặc ít nhất 30 phút trước giờ tắm.
2, Basin, towel, shower gel, cotton swab, saline solution are recommended well prepared by the family.
Gia đình chuẩn bị sẵn thau tắm, xà bông, khăn tắm, tăm bông, nước muối sinh lý cho buổi tắm bé.
3, This package fee is applied for 6 sessions served in working hours and 1 session served outside working hours. There will be extra charges for the second session requested to serve outside working hours.
Giá gói 7 lần áp dụng cách tính phí 6 lần thực hiện dịch vụ trong giờ hành chính và 1 lần thực hiện dịch vụ ngoài giờ hành chính/cuối tuần; Trường hợp phát sinh yêu cầu từ phía bệnh nhân/thân nhân về việc thực
hiện dịch vụ ngoài giờ hành chính/cuối tuần từ lần 2 trở đi sẽ áp dụng tính thêm phụ phí di chuyển ngoài giờ, phí dịch vụ không thay đổi
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FV HEALTHCARE AT HOME SERVICE FOR BABY & MOTHER
DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CHO MẸ & BÉ
Should you need any information, please contact us via/ Nếu cần thêm hỗ trợ, vui lòng liên hệ chúng tôi: Hotline: 096 262 7826 or Extension: 1171 or Email: telemedicine@fvhospital.com

Times/package
Số lần dịch vụ/gói

Price/VNĐ
in working hours
(8:00-17:00 Mon to Fri;
8:00-12:00 Sat)
Giá dịch vụ trong giờ hành
chính (8g-17g Thứ Hai-Thứ
Sáu; 8g-12g Thứ Bảy)

Price/VNĐ
(outside working hours,
weekend, holiday)
VNĐ/Giá dịch vụ ngoài giờ,
cuối tuần, ngày Lễ, Tết)

Zone 1/Khu vực 1 (Quận 1,3,4,5,7)

1 sessions/package
1 lần/1 gói

810,000

910,000

Zone 2/Khu vực 2 (Quận 2,6,8,10,11,
Phú Nhuận, Bình Thạnh, Bình Chánh, Nhà Bè)

1 sessions/package
1 lần/1 gói

960,000

1,140,000

Zone 3/Khu vực 3 (Quận 12, Bình Tân, Gò Vấp,
Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Hóc Môn, Cần Giờ)

1 sessions/package
1 lần/1 gói

1,210,000

1,510,000

List of FV Healthcare At Home Services
Danh mục các dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà hiện có

Baby bathing, taking care
of cord/ Tắm bé, chăm sóc
cuống rốn
Wound care for mother
Chăm sóc vết thương cho mẹ
sau sinh

Attention/ Lưu ý
1, Breast feeding time for the baby (if any) is recommended at least 30 minutes before bath time.
Mẹ được khuyên cho bé bú cách xa giờ tắm hoặc ít nhất 30 phút trước giờ tắm.
2, Basin, towel, shower gel, cotton swab, saline solution are recommended well prepared by the family.
Gia đình chuẩn bị sẵn thau tắm, xà bông, khăn tắm, tăm bông, nước muối sinh lý cho buổi tắm bé.
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FV HEALTHCARE AT HOME SERVICE FOR BABY & MOTHER
DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CHO MẸ & BÉ
Should you need any information, please contact us via/ Nếu cần thêm hỗ trợ, vui lòng liên hệ chúng tôi: Hotline: 096 262 7826 or Extension: 1171 or Email: telemedicine@fvhospital.com

Times/package
Số lần dịch vụ/gói

Price/VNĐ
in working hours
(8:00-17:00 Mon to Fri; 8:00-12:00 Sat)
Giá dịch vụ trong giờ hành chính
(8g-17g Thứ Hai-Thứ Sáu; 8g-12g Thứ Bảy)

Zone 1/Khu vực 1 (Quận 1,3,4,5,7)

3 sessions/package
3 lần/1 gói

2,250,000

Zone 2/Khu vực 2 (Quận 2,6,8,10,11,
Phú Nhuận, Bình Thạnh, Bình Chánh, Nhà Bè)

3 sessions/package
3 lần/1 gói

2,700,000

Zone 3/Khu vực 3 (Quận 12, Bình Tân, Gò Vấp,
Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Hóc Môn, Cần Giờ)

3 sessions/package
3 lần/1 gói

3,450,000

List of FV Healthcare At Home Services
Danh mục các dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà hiện có

Baby bathing, taking care of cord/
Tắm bé, chăm sóc cuống rốn
Wound care for mother
Chăm sóc vết thương cho mẹ sau sinh

Attention/ Lưu ý
1, Breast feeding time for the baby (if any) is recommended at least 30 minutes before bath time.
Mẹ được khuyên cho bé bú cách xa giờ tắm hoặc ít nhất 30 phút trước giờ tắm.
2, Basin, towel, shower gel, cotton swab, saline solution are recommended well prepared by the family.
Gia đình chuẩn bị sẵn thau tắm, xà bông, khăn tắm, tăm bông, nước muối sinh lý cho buổi tắm bé.
2, This package fee is only applied for services served in working hours. There will be extra charges of transportation fee for services requested to perform outside working hours.
Giá gói 3 lần là giá áp dụng khi thực hiện dịch vụ trong giờ hành chính. Trường hợp phát sinh yêu cầu từ phía bệnh nhân/thân nhân về việc thực hiện dịch vụ ngoài giờ hành chính/cuối tuần sẽ áp dụng tính thêm
phụ phí di chuyển ngoài giờ, phí dịch vụ không thay đổi.
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FV HEALTHCARE AT HOME SERVICE FOR BABY & MOTHER
DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CHO MẸ & BÉ
Should you need any information, please contact us via/ Nếu cần thêm hỗ trợ, vui lòng liên hệ chúng tôi: Hotline: 096 262 7826 or Extension: 1171 or Email: telemedicine@fvhospital.com

Times/package
Số lần dịch vụ/gói

Price/VNĐ
in working hours
(8:00-17:00 Mon to Fri; 8:00-12:00 Sat)
Giá dịch vụ trong giờ hành chính
(8g-17g Thứ Hai-Thứ Sáu; 8g-12g Thứ Bảy)

Zone 1/Khu vực 1 (Quận 1,3,4,5,7)

5 sessions/package
5 lần/1 gói

3,590,000

Zone 2/Khu vực 2 (Quận 2,6,8,10,11,
Phú Nhuận, Bình Thạnh, Bình Chánh, Nhà Bè)

5 sessions/package
5 lần/1 gói

4,340,000

Zone 3/Khu vực 3 (Quận 12, Bình Tân, Gò Vấp,
Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Hóc Môn, Cần Giờ)

5 sessions/package
5 lần/1 gói

5,590,000

List of FV Healthcare At Home Services
Danh mục các dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà hiện có

Baby bathing, taking care of cord/
Tắm bé, chăm sóc cuống rốn
Wound care for mother
Chăm sóc vết thương cho mẹ sau sinh

Attention/ Lưu ý
1, Breast feeding time for the baby (if any) is recommended at least 30 minutes before bath time.
Mẹ được khuyên cho bé bú cách xa giờ tắm hoặc ít nhất 30 phút trước giờ tắm.
2, Basin, towel, shower gel, cotton swab, saline solution are recommended well prepared by the family.
Gia đình chuẩn bị sẵn thau tắm, xà bông, khăn tắm, tăm bông, nước muối sinh lý cho buổi tắm bé.
2, This package fee is only applied for services served in working hours. There will be extra charges of transportation fee for services requested to perform outside working hours.
Giá gói 5 lần là giá áp dụng khi thực hiện dịch vụ trong giờ hành chính. Trường hợp phát sinh yêu cầu từ phía bệnh nhân/thân nhân về việc thực hiện dịch vụ ngoài giờ hành chính/cuối tuần sẽ áp dụng tính thêm
phụ phí di chuyển ngoài giờ, phí dịch vụ không thay đổi.
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FV HEALTHCARE AT HOME SERVICE FOR BABY & MOTHER
DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CHO MẸ & BÉ
Should you need any information, please contact us via/ Nếu cần thêm hỗ trợ, vui lòng liên hệ chúng tôi: Hotline: 096 262 7826 or Extension: 1171 or Email: telemedicine@fvhospital.com

Times/package
Số lần dịch vụ/gói

Price/VNĐ
in working hours
(8:00-17:00 Mon to Fri; 8:00-12:00 Sat)
Giá dịch vụ trong giờ hành chính
(8g-17g Thứ Hai-Thứ Sáu; 8g-12g Thứ Bảy)

Zone 1/Khu vực 1 (Quận 1,3,4,5,7)

7 sessions/package
7 lần/1 gói

4,920,000

Zone 2/Khu vực 2 (Quận 2,6,8,10,11,
Phú Nhuận, Bình Thạnh, Bình Chánh, Nhà Bè)

7 sessions/package
7 lần/1 gói

6,050,000

Zone 3/Khu vực 3 (Quận 12, Bình Tân, Gò Vấp,
Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Hóc Môn, Cần Giờ)

7 sessions/package
7 lần/1 gói

7,920,000

List of FV Healthcare At Home Services
Danh mục các dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà hiện có

Baby bathing, taking care of cord/
Tắm bé, chăm sóc cuống rốn
Wound care for mother
Chăm sóc vết thương cho mẹ sau sinh

Attention/ Lưu ý
1, Breast feeding time for the baby (if any) is recommended at least 30 minutes before bath time.
Mẹ được khuyên cho bé bú cách xa giờ tắm hoặc ít nhất 30 phút trước giờ tắm.
2, Basin, towel, shower gel, cotton swab, saline solution are recommended well prepared by the family.
Gia đình chuẩn bị sẵn thau tắm, xà bông, khăn tắm, tăm bông, nước muối sinh lý cho buổi tắm bé.
2, This package fee is applied for 6 sessions served in working hours and 1 session served outside working hours. There will be extra charges for the second session requested to serve outside working hours.
Giá gói 7 lần áp dụng cách tính phí 6 lần thực hiện dịch vụ trong giờ hành chính và 1 lần thực hiện dịch vụ ngoài giờ hành chính/cuối tuần; Trường hợp phát sinh yêu cầu từ phía bệnh nhân/thân nhân về việc thực
hiện dịch vụ ngoài giờ hành chính/cuối tuần từ lần 2 trở đi sẽ áp dụng tính thêm phụ phí di chuyển ngoài giờ, phí dịch vụ không thay đổi.
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