
PHỤ LỤC I: DANH SÁCH BỆNH HIỂM NGHÈO ĐƯỢC BẢO HIỂM 

Với sự chấp thuận của Bộ Tài Chính, Công ty có quyền điều chỉnh định nghĩa và/hoặc danh sách 

Bệnh hiểm nghèo. Các điều chỉnh nếu có, sẽ được thông báo bằng văn bản đến Bên mua bảo hiểm 

ba (03) tháng trước ngày áp dụng. 

Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu*  Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau** 

1 Thủ thuật nong mạch vành hoặc can thiệp 

mạch vành qua da (PCI) để điều trị bệnh lý hai 

động mạch vành 1 Đau thắt tim 
2 Đặt máy khử rung tim 

3 Đặt máy tạo nhịp tim 

4 

Bắc cầu trực tiếp động mạch vành có xâm lấn 

tối thiểu 2 Phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành 

5 Phẫu thuật tạo hình mạch 

6 Phẫu thuật động mạch cảnh 
3 Đột quỵ 

7 Đặt ống thông não bộ (shunt) 

8 Phẫu thuật cắt một bên thận 4 Suy thận 

9 Bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu 

5 Ung thư 

10 Ung thư tuyến giáp dạng không nhú 

11 Ung thư bàng quang giai đoạn đầu 

12 

Bệnh bạch cầu mạn dòng lympho giai đoạn 

đầu 

13 

Ung thư tế bào hắc tố (Melanoma) giai đoạn 

đầu 

14 Ung thư biểu mô tại chỗ 

15 Hội chứng loạn sản tủy hay xơ hóa tủy xương 
  

16 Phẫu thuật huyết khối xoang hang 
6 Điếc 

17 Phẫu thuật cấy ghép ốc tai 

18 

Phương pháp tạo hình (Valvuloplasty) hoặc 

rạch van tim (Valvotomy) qua da 
7 Phẫu thuật van tim 

19 Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu động mạch chủ 
8 Phẫu thuật động mạch 

20 Phình động mạch chủ không triệu chứng 

21 Bỏng sâu diện tích nhỏ 9 Bỏng rộng 

22 Hôn mê 72 giờ 10 Hôn mê sâu 96 giờ 

23 Phẫu thuật u tuyến yên 

11 U não lành tính 24 Phẫu thuật cắt bỏ khối u màng não tủy 

25 Phẫu thuật điều trị động kinh kháng thuốc 

26 Phẫu thuật gan 12 
Suy gan do giai đoạn cấp của viêm gan 

mãn gây ra 

27 Bệnh Parkinson giai đoạn đầu 13 Bệnh Parkinson 

28 Phẫu thuật cắt một bên phổi 14 Bệnh Phổi giai đoạn cuối 

29 Mất thị lực một mắt 15 Mù 

30 Mất một chi 
16 Cắt cụt các chi 

31 Mất chức năng một chi và mất thị lực một mắt 

32 Loãng xương có gãy xương 17 Bệnh loãng xương nghiêm trọng 

33 Ghép ruột non  18 Ghép Tim 

34 Ghép giác mạc 19 Ghép Phổi 

 

 20 Ghép Gan 

  21 Ghép Thận 

  22 Ghép Tụy tạng 



35 Viêm khớp dạng thấp thể trung bình 23 Viêm đa khớp dạng thấp nặng 

36 Động kinh nặng   

 

 24 Ghép Tủy Xương 

 

25  Xơ cứng đa ổ 

26 Bệnh teo cơ do tủy sống 

27 Bệnh liệt rung tiến triển (PBP) 

28 Bệnh xơ cứng teo cơ một bên (PLS) 

29 Bệnh xơ cứng tủy cột bên tiên phát (ALS) 

30 Suy tủy 

31 Tăng áp động mạch phổi 

32 Suy gan do viêm gan vi rút cấp tính 

33 
Bệnh Lupus ban đỏ có biến chứng viêm 

thận 

34 Tổn thương lớn ở đầu 

35 Bệnh bại liệt 

36 Viêm não cấp 

37 Phẫu thuật phình mạch não 

38 Phậu thuật não 

39 Bệnh Crohn và viêm loét ruột 

40 Loạn dưỡng cơ 

41 Xơ gan 

42 Bệnh Alzheimer 

43 Bệnh nặng ở giai đoạn cuối 

44 Bệnh lý cơ tim 

45 Xơ cứng bì tiến triển 

46 Nhiễm HIV do thực thi nhiệm vụ 

47 Nhiễm HIV do truyền máu 

48 Bệnh nang tủy thận 

49 Bệnh Kawasaki 

50 
Viêm khớp dạng thấp thiếu niên nghiêm 

trọng 

51 Viêm tụy mạn tính tái phát 

52 Bệnh tế bào thần kinh vận động 

53 Viêm màng não do vi khuẩn 

54 Hội chứng Apallic 

55 Bệnh Creutzfeldt-Jacob 

56 Bệnh nhược cơ 

57 Bệnh máu khó đông nghiêm trọng 

58 Sốt thấp khớp có tổn thương van tim 

59 Bệnh Wilson 

60 Bệnh chân voi 

61 Bệnh xương thủy tinh 

62 Bệnh bạch hầu 

63 Câm 

64 Liệt 


