
V� 10 B�NH HI�M NGHÈO PH� BI�N
THÔNG TIN Y KHOA VÀ CHƯNG TƯ C�N THI�T

Q�� K���� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ��
� ���	� 
����� ��A� �� �A� ��
� ����� HƠ� ���� �A� ��
�. D�Ơ� ��� 
�� ��Ơ�� � � ��Ư�� �Ư ��� ����� ���� ��� 10 ���� ��
� 
���	� �� P��������� ���� ��Ơ� ��� ��� ��A� ����� ����� �Ơ� 
�A� ��
� ���Ơ�� ����� ���� ���� ���. P��������� �� �O�� 
����� ��� ���� ��A� ��� E �Ư� ��� ��� �Ơ� ����� ���� ����� 
��� ����� ��Ư� ���� ��� ��� ��A� ����� ����� �Ơ� �A� ��
�.



1. UNG THƯ
CÓ THỂ XUẤT HIỆN Ở GẦN NHƯ BẤT KỲ TẾ BÀO NÀO CỦA CƠ THỂ

NGUYÊN NHÂN THƯỜNG GẶP NHẤT LÀ XƠ VỮA ÐỘNG MẠCH
2. NHỒI MÁU CƠ TIM

KHI CÓ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM, QUÝ KHÁCH HÀNG HÃY GỬI CHO CHÚNG TÔI: KẾT QUẢ 
GIẢI PHẪU BỆNH HỌC GHI NHẬN KHỐI U ÁC TÍNH.

KHI CÓ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM, QUÝ KHÁCH HÀNG HÃY GỬI CHO CHÚNG TÔI: TÓM TẮT 
BỆNH ÁN GHI NHẬN BỆNH SỬ CỦA CƠN ÐAU NGỰC, KẾT QUẢ ÐIỆN TÂM ÐỒ, KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM MEN TIM 
(CK-MB HOẶC TROPONIN I HAY T)  VÀ KẾT QUẢ SIÊU ÂM TIM.

NGUYÊN NHÂN THƯỜNG GẶP NHẤT �U� ���� ��� �� ��� �� �� �Ư� ��� �A�� 
	� ��� �� 
��� ��� ���� ���� ���� ��� �� ���� 1 ����� 2 ����� ��� �A�� ���� ��A� �� ��� �A�� 
���� ���� ���� �A 2 ����� ���. 

T��� ��Ơ� ����, ��� �A�� �� �Ư� 
�� ���� �U �� ��� ��� ����� �A�� ��� ��� �� � �A� ��� 
� ���� ���� �A�� ���. Đ�� �� ��Ơ� ���� �A�� �� �Ư� ��� �I ���� ��� �� �Ư� �Ơ ���� ��� 
���� ����� �U� ��� ���� ��� ��� ��� ���� �A�� ���. 

UNG THƯ CÓ THỂ XUẤT HIỆN Ở GẦN NHƯ BẤT KỲ TẾ BÀO NÀO CỦA CƠ THỂ.  

T���� ��� ����� ���� �����, ��� ���� � �� ���� 
� ��A ���� ��� ��� �Ơ� ��� ���� ���� �U� 
�� ��� ����� ��� �� ���� ���� ���� �� 
�A�� �����, ���� ����� ���� � �Ơ� ���� ���� 
���� ���� �Ơ� ���� � ��� ���, �O� �� 
� ���.

C���� �Ư ��� ���� � � ����� ���� ����, �� ���� 
���� �A� ����� ���� ��� ���Ơ�� �� ����� �� �O� 
�� ���� �. 

K�� ��� ����� �Ư ��� � �I ��� �Ơ, ��� �� ��� ��� ����� 
���� �� �� ���� �U� ���� �����, �� � �U� �A� ���� ��� �� 
��� �Ơ�.

K�� ���� �A�� �I ��� ��� 
	� ��� ���� �� ��� ���� ��� ����� ��Ơ� ��� ��� ��� ���� ��� ��A 
��� ��A� �Ư �� ���� ���� �� ��� � ��� � � ���� ��� �� ���. L�� ��� ��Ư� ���� ��� ��� �U� 
��� ����� ��� ���� �E� ��� ���Ơ� ��� � � ��� ��� ��A ��� ��� ���, ��� ���, �� �Ư 
� ���…

N���� ����� ��Ư�� ���� ���� �U� ��� ��� ���� ��Ư� �� �� ��Ơ, ��� ��� ����� ��Ư�� ���� ���� ��� 
�� 
A�� ���: �£ �� ���, ��� �� ���� ����� ��Ư�, ���� ��Ư�, ���� ��� …



KHI CÓ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM, QUÝ KHÁCH HÀNG HÃY GỬI CHO CHÚNG TÔI: KẾT QUẢ 
GIÁM ÐỊNH Y KHOA CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN.

CÒN ÐƯỢC GỌI LÀ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
4. ÐỘT QỤY

KHI CÓ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM, QUÝ KHÁCH HÀNG HÃY GỬI CHO CHÚNG TÔI: KẾT QUẢ 
CHỤP HÌNH MẠCH VÀNH.

XUẤT HIỆN KHI �� ���� ���¤� ����� �U� ��� �A�� ���� �I �E� ��� �I �A� ��Ơ 
� 
�Ư ���� ����� ��Ư�� �A�� ��� ���� �U � � �����, �O� �� ��Ư�� �� �Ư� ��� �A��. 

K�� ���� �A�� ���� ���� �����, �Ư ��� ����� ��� ��� ��� �A�� �E ��Ơ � � �� ���� 
��� 
� ��� �A�� ��Ơ � � �E� �� �Ư�� ���. 

HẬU QUẢ �� �� ��� ����� ��� ���� �U ��Ơ�� ��� �� ��� ��� �����, 
	� 
��� ���� ��A�� ��� ���� ��Ư� ���� ���� ��� �� ���. 

B � �A�� �, �Ơ� 
�¦� ���� ���� 
�� ���� ��Ơ� ����, ���� �A�� ���� 
����� ��� �� ��� ��A� ��� ���¤� ��� �� ��Ơ � � ��� ��� 
��, 
	� ��� 
���� ��A�� ��� ��� �� ��A� ��I� ���. 

3. BỆNH MẠCH VÀNH

H�� ��� ��Ư�� ���Ơ� ���� 
�� ��� ��� �� ��Y �¤� � 
�Ư� ��O� ��� ��� ���� ��� 
��� 
� ��Ư�� ���: �  ���� ���� 
�Ư ��� ��� �� ���� �� 
���, ��� ���� ��Ư, ��� ��A� 
�A� ���, ��I ���� ��� ��A�... 

ÐÂY LÀ ���� ��A�� �£� � �I �©� ������ ���� � 
��O�� 
� ��� ����� ��� ��� �£� �I ���� ��A� ���� 
��A� ���� �� ����� �£� � �I ����� ���, ����� �U 

��� 
�Ơ�� �� ���� ��� �� ���.

T���� ���� ��� ���� ��� ����� ��Ơ� ���� ��� �U 
��� ��� �� ��� �£� �E ��� ��� ����. 

2 LOẠI ÐỘT QUỴ:

ÐỘT QUỴ DO THIẾU MÁU CỤC BỘ: 
�� ���� ��A�� �� ��Y 
� ��� �U� 
��� ���� ��� ��� ���E� ��� 
�A��, �A� ��Ơ ��� ����� ��� ��� 
����� � � �£�.

ÐỘT QUỴ DO XUẤT HUYẾT: �� ���� 
��A�� �A�� ��� ��� �£� �I �Ơ 
����� ��� ��A� � A� ��� ���� 
����� �£�. N��� � ���� ����� 
�A�� ��� �Ơ �� 
� ����� ��� 
�A�� �O�� ��� ���� ���� ���� 
��� ��� �Ư�, �� �I.

K�� ���� ���� ��� 
�� ���� � � 
�Ơ�, �A� 
��� �O� ��� �Ư� ���� ��� ���Ơ� ���� ��� 
���� ���� ���� �Ơ� ���� ��� – FAST: 

F FACE DROOPING
- M�� �I �¬� 1 � �

A ARM WEAKNESS - T�� ���� ���� �I 
���, ��A ���� �Ư ��� ��A�

S SPEECH DIFFICULTY - N� �Ơ, �� ��, 
�� ���, ����� �� ������ ��Ơ�

T TIME TO CALL 115 - GO� ��� �Ư� ���� 
��� �Ư�

115



5. PHẪU THUẬT SỌ NÃO

6. SUY THẬN GIAI ÐOẠN CUỐI

KHI CÓ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM, QUÝ KHÁCH HÀNG HÃY GỬI CHO CHÚNG TÔI: TÓM TẮT 
BỆNH ÁN, GIẤY CHỨNG NHẬN PHẪU THUẬT, TƯỜNG TRÌNH PHẪU THUẬT CÓ GHI NHẬN PHẪU THUẬT MỞ 
NẮP HỘP SỌ.

KHI CÓ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM, QUÝ KHÁCH HÀNG HÃY GỬI CHO CHÚNG TÔI: BỆNH ÁN, 
GIẤY RA VIỆN CÓ GHI NHẬN ÐIỀU TRỊ LỌC MÁU, THẨM PHÂN PHÚC MẠC HOẶC GHÉP THẬN.

LÀ PHẪU THUẬT NÃO CÓ MỞ NẮP HỘP SỌ TRONG LÚC GÂY MÊ TOÀN THÂN. 

LÀ HẬU QUẢ CUỐI CÙNG CỦA CÁC BỆNH THẬN - TIẾT NIỆU MÃN TÍNH, LÀ SỰ GIẢM 
DẦN ÐỘ LỌC CẦU THẬN, LÀM CHỨC NĂNG THẬN SUY GIẢM DẦN DẦN VÀ MẤT CHỨC 
NĂNG KHÔNG HỒI PHỤC CỦA CẢ HAI THẬN. 

YÊU CẦU PHẪU THUẬT ��Ơ� ��I 
�I�� �Ư B�� �¯ ���� � ���� 
Ư� 
�� � ��� ��A X-�����, ��� 
��Ơ�� �Ư, ��U� ��� �Ơ� ���� ���� 
�� �� ���� ���� B�� �¯ ��A� ��	� 
���� ����. 

NGUYÊN NHÂN: ���� �° Ơ ��� ����, ��� �E ���� 
�A�, ��� ���� ��Ơ�� �� ���� ����� ��… 

T��� ��A�� ��� ����� N��Ơ� 
���� ��A� ��Ơ� ��¤� ��I �±�� 
���� ���� ���� �A�, ��A� 
���� ���� �A� �I�� �� ���� 
��Ơ� ��	� ����� ��¬� ����.



KHI CÓ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM, QUÝ KHÁCH HÀNG HÃY GỬI CHO CHÚNG TÔI: BỆNH ÁN, 
GIẤY RA VIỆN GHI NHẬN CHẨN ÐOÁN XÁC ÐỊNH XƠ GAN CHILD B, C. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM KÈM THEO:       
BILIRUBIN, ALBUMIN, PROTHROMBIN, SIÊU ÂM BỤNG VÀ TÓM TẮT BỆNH ÁN.

KHI CÓ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM, QUÝ KHÁCH HÀNG HÃY GỬI CHO CHÚNG TÔI: BỆNH ÁN, 
GIẤY RA VIỆN, BIÊN BẢN HỘI CHẨN GHI NHẬN CHẨN ÐOÁN U NÃO, KẾT QUẢ CHỤP CHỤP CẮT LỚP ÐIỆN 
TOÁN (CT), CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI) CÓ GHI NHẬN TỔN THƯƠNG KHỐI U TRONG NÃO.

PHẦN LỚN BỆNH U NÃO KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
7. U NÃO LÀNH TÍNH

BỆNH NHÂN THƯỜNG KHÔNG CÓ TRIỆU CHỨNG Ở GIAI ÐOẠN ÐẦU
8. BỆNH GAN GIAI ÐOẠN CUỐI

C ���¤� ��A� � �£� ���� ����, ����� � � ����� �� �£� ����� ��� HƠN 50% ��� ���� � 
����� �O �£�. S� ��� �A� �� ��Ư�� ���� � ��� ����� �Ư ���� �£�, 
�� ���� ���� �O �£�, 
���� � 
� ���, ����� � �.... 

ÐẶC ÐIỂM �U� ��� ���� � ����� �O 
�£� �� ���Ơ�� � ���� ����� ����, ��� 
���� �� � �U� �� �£�. Đ�� �� �Ư� 
� ���� �I�� �E 
�� ���� ���� ��� 
����� ��Ư�� ��� ���� �� 
�¦� ���� �� 
I. B��� �E � 
�¦� ���� �² ���� ��� 
��� � � ���� ���� ���¦� �� ���� 
����� �����. 

ÐÂY LÀ ���� ��A�� ��� �� ��� ��� �I �©� ������ �� � �U� ����� �� ��Ơ� ���� 
��, 
	� ��� �� 
��� ��� �I �� �A�, ���� 
�� �� �A� �� ��� �� �E�, ����� ��U� ��� ��Ơ�. D	� ��� ���� ��A�� 
��� �� �Ư�� �� ����� ��Ư� ���� ��Ơ� ��� ��Ư� ���� ���.

NGUYÊN NHÂN: U��� ���¤� ��Ơ� ���, �� � ��� 
B ���� C �£� ����. 

PHÂN LOẠI: X� ��� ���� �Ư� � C���
 P��� A,B,C.

B��� ���� ���Ơ�� ����� � ����� ��Ư�� Ơ ���� ��A� 
���. N���� ���� ��Ơ� ���� ��� ��� �I �©� ������ ���� 
���, ���� ���� �E � ��� ����� ��Ư�� ���: ��� �� 
���, ��Ơ� ���� ���� ���, 
¦ �I ��A� ��� ���� ��� 
���, �U�� ��, ���� 
�, �A�� �©� � � ��� �A�� ����, 
���� ��� ��� ���, ��Ư�� �Ư ���� �©� �¤ ��� ���…

M� �� ��� �� 
	� ��� ���� �� � �£� ���:              
��Ơ� ����, ��©�, ��� �� ��� ����, ���� ��� ���� �A, 

�� ����… 

PHẦN LỚN BỆNH U NÃO KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN



KHI CÓ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM, QUÝ KHÁCH HÀNG HÃY GỬI CHO CHÚNG TÔI: BỆNH ÁN, 
PHIM CHỤP X-QUANG, XÉT NGHIỆM YẾU TỐ THẤP RF.

KHI CÓ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM, QUÝ KHÁCH HÀNG HÃY GỬI CHO CHÚNG TÔI: BIÊN BẢN 
GIÁM ÐỊNH DI CHỨNG DO CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO: TÌNH TRẠNG YẾU LIỆT CÁC CHI, TỔN THƯƠNG THẦN KINH 
KHÔNG HỒI PHỤC DO TAI NẠN.

LÀ MỘT BỆNH LÝ MÃN TÍNH
10. VIÊM ÐA KHỚP DẠNG THẤP NẶNG

VIÊM ÐA KHỚP DẠNG THẤP LÀ MỘT BỆNH LÝ 
MÃN TÍNH DO RỐI LOẠN TỰ MIỄN TRONG CƠ 
THỂ GÂY NÊN, XẢY RA KHI HỆ THỐNG MIỄN 
DỊCH TẤN CÔNG NHẦM VÀO CÁC MÔ TRONG 
CHÍNH CƠ THỂ. 

ÐỐI TƯỢNG NGUY CƠ: 
��Ơ� ����, ��©�, ��¤� �Ư 
��� ����, ��� �����, 
���� ���¦� ��� ���Ơ��, 
�¬� ���…

9. CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NGHIÊM TRỌNG

TRIỆU CHỨNG chấn thương sọ não ở mỗi trường hợp là khác nhau, tùy thuộc vào vị trí 
chấn thương, tốc độ va chạm, tác nhân gây chấn thương và mức độ nghiêm trọng. 

DO TỔN THƯƠNG Ở NÃO HOẶC TRỰC TIẾP DO GÃY VỠ XƯƠNG SỌ 

Người bị chấn thương sọ não nhẹ có thể bị đau đầu, chóng mặt, choáng 
váng, ù tai, mệt mỏi, rối loạn tinh thần và cảm xúc, ảnh hưởng đến trí nhớ và 
sự tập trung.

Trường hợp bị chấn thương sọ não nặng hơn người bệnh có thể bị đau đầu dữ 
dội, nôn mửa, co giật, mất ý thức, giãn đồng tử, hôn mê...

B��� ��� �� � (�O, ����) 
	� ��� ���, �� �Ư�� �� ���� 
��Ơ�, ���� �Ơ� �� ��Ơ� ���, ��Ơ� ����, ��Ơ� ��� ���� �� 
��Ơ� ���. 

V� � ��Ơ� 
A�� ���� ����� ��I ��� �U� ��� �©� ������ 
��� �� ��Ơ� �U� �� ��� �� � ��� ��� �©� ������ ��� �A �� 
����� �� ��� ��� ��� 
�, ���, ��©�, ��� �� �A�� ���.


