
 

 

DANH SÁCH NHỮNG BỆNH THƯỜNG GẶP 

Nhóm bệnh 
chi trả Mã bệnh Tên bệnh 

Nhiễm trùng 
tiêu hóa 

A00 Tả 
A01 Thương hàn và phó thương hàn 
A02 Nhiễm Salmonella khác (tiêu chảy nhiễm trùng) 
A03 Nhiễm Shigella [Lỵ trực trùng] 
A04 Nhiễm trùng đường ruột do vi trùng  
A05 Ngộ độc thức ăn do vi trùng khác [Ngộ Độc Thức Ăn] 
A09 Tiêu chảy, viêm dạ dày - ruột 

Nhiễm siêu 
vi 

A91 Sốt xuất huyết Dengue 
B02 Bệnh Zoster (Nhiễm Herpes Zoster) [Zona] 
B06 Bệnh Rubella 
B26 Quai bị 

B33 
Bệnh nhiễm siêu vi khác, không phân loại nơi khác [Sốt siêu vi, sốt chưa rõ 
nguyên nhân] 

Nhóm nội 
tiết - chuyển 
hóa 

E04 Bướu giáp lành tính khác (Nang giáp) 

E63 Bệnh thiếu dinh dưỡng khác [Hạ canxi máu / Suy nhược cơ thể / Yếu thống 
khí huyết suy] 

E88 Rối loạn chuyển hóa [Hạ kali máu, Hạ đường huyết] 

Nhóm Thần 
Kinh 

G43 Nhức nữa đầu [Migraine] 

G45 Cơn thiếu máu não thoáng qua và hội chứng liên quan/ rối loạn tuần hoàn 
não 

G56 Bệnh lý đơn dây thần kinh chi trên [Dây thần kinh cánh tay / hội chứng ống 
cổ tay] 

G57 Bệnh lý đơn dây thần kinh chi dưới [Đau Thần kinh Tọa] 

G93 Bệnh lý khác của não - Rối loạn tuần hoàn não [Thuộc hệ thần kinh] 

Nhóm mắt 

H00 Lẹo và chấp 
H01 Viêm mí mắt khác 
H02 Bệnh khác của mí mắt  
H10 Viêm kết mạc 
H16 Viêm giác mạc 
H25 Đục thủy tinh thể người già 

H57 Bệnh khác của mắt và phần phụ (Mắt mộng thịt không phẫu thuật) 

Nhóm tai 

H60 Viêm tai ngoài  
H65 Viêm tai giữa không có mủ 

H81 Rối loạn chức năng tiền đình 
Nhóm tim 
mạch I84 Trĩ (không phẫu thuật) 

Nhóm hô 
hấp 

J01 Viêm xoang cấp 
J02 Viêm họng cấp 
J03 Viêm amydan cấp 
J04 Viêm khí quản thanh quản cấp 
J18 Viêm phổi 
J20 Viêm phế quản cấp [Viêm phổi không xác định] 

J21 Viêm tiểu phế quản cấp  



 

 

Nhóm tiêu 
hóa 

K20 Viêm thực quản 

K29 Viêm dạ dày và tá tràng 
K30 Rối loạn tiêu hóa 

K35 Viêm ruột thừa cấp/áp xe ruột thừa/đám quánh ruột thừa 

Nhóm da 

L02 Áp xe, nhọt và nhọt cụm 
L05 U nang lông 
L23 Viêm da tiếp xúc dị ứng 

L50 Mày đay 

Nhóm cơ 
xương khớp 

M06 Viêm khớp dạng thấp khác 
M13 Viêm khớp khác 
M15 thoái hóa đa khớp 

M53 Bệnh lý cột sống lưng [Đau thần kinh tọa / Thoát vị dĩa đệm / thoái hóa cột 
sống] 

M54 Đau lưng 
M60 Viêm cơ 

M65 Viêm màng khớp và viêm gân màng khớp 

Nhóm tiết 
niệu sinh dục 

N39 Bệnh lý khác của hệ niệu [Nhiễm trùng tiểu] 
N70 Viêm vòi trứng và viêm buồng trứng 
N71 Viêm tử cung, không kể cổ tử cung 
N72 Viêm cổ tử cung 
N73 Bệnh lý viêm khác ở vùng chậu nữ [Viêm phần phụ / Vỡ nang hoàng thể] 

N75 Viêm tuyến Bartholin 

N76 Viêm âm đạo va âm hộ khác 

Nhóm chấn 
thương 

S Vết thương phần mềm (KHÔNG điều trị bằng phẫu thuật) 
S Gãy Xương ở tay, chân…điều trị KHÔNG phẫu thuật 

T Đa chấn thương phần mềm - KHÔNG phẫu thuật 
 

 


