
 
 

SẢN PHẨM BẢO AN KHANG 

DANH SÁCH BỆNH HIỂM NGHÈO  

1. Danh sách bệnh hiểm nghèo 

Nhóm 1  Ung thư  1. Ung thư đe dọa tính mạng  

Nhóm 2  Các bệnh suy cơ quan 

chính 

2. Bệnh thiếu máu bất sản 

3. Mất thị lực 

4. Bệnh gan giai đoạn cuối 

5. Bệnh phổi giai đoạn cuối  

6. Suy thận giai đoạn cuối  

7. Mất thính lực 

8. Ghép nội tạng chính 

9. Cấy ghép tủy xương  

10. Viêm gan siêu vi tối cấp  

11. Bệnh Lupus đỏ hệ thống có biến chứng viêm thận do 

Lupus  

12. Bệnh nang tủy thận  

13. Bệnh nặng giai đoạn cuối 

Nhóm 3  Các bệnh của hệ thống 

tuần hoàn 

 

14. Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành  

15. Bệnh nhồi máu cơ tim  

16. Phẫu thuật thay thế van tim  

17. Tăng áp lực động mạch phổi nguyên phát Pulmonary  

18. Bệnh cơ tim  

19. Phẫu thuật động mạch chủ  

Nhóm 4  Các bệnh của hệ thống 

thần kinh  

20. Bệnh Alzheimer/Mất trí nghiêm trọng  

21. Phẫu thuật sọ não  

22. U não lành tính  

23. Hôn mê  

24. Bệnh tế bào thần kinh vận động  

25. Bệnh đa xơ cứng  

26. Bệnh teo cơ  

27. Bệnh Parkinson  

28. Đột quỵ  

29. Viêm đa khớp dạng thấp nặng  

30. Liệt  

Nhóm 5  Các bệnh khác  31. Viêm màng não do vi khuẩn  

32. Mất khả năng phát âm  

33. Mất các chi  



 
 

34. Bỏng nặng  

35. Chấn thương sọ não nghiêm trọng  

36. Viêm não  

37. Bệnh bại liệt  

 

2. Danh sách bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu 

Ung thư biểu mô tại chỗ/Ung thư giai đoạn đầu tại các cơ quan cụ thể 

Đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ 

Cấy máy tạo nhịp tim/Cấy máy khử rung tim 

Phẫu thuật cắt bỏ một bên thận/Suy thận cấp 

Đặt lưu dẫn não thất/Phẫu thuật phình động mạch não 

 

 

 

 

  


