ベトナム語

Về những trường hợp mang bệnh lý nền

1. Là những trường hợp mang bệnh hoặc tình trạng bệnh dưới đây mà đang
điều trị nội/ngoại trú
・ Bệnh mãn tính về đường hô hấp
・ Bệnh mãn tính về tim mạch（bao gồm cả tình trạng huyết áp cao）
・ Bệnh mãn tính về thận
・ Bệnh mãn tính về gan
・ Đang uống Insulin hoặc các loại thuốc khác để điều trị bệnh tiểu đường hoặc
các biến chứng tiểu đường
・ Các bệnh về máu（tuy nhiên không bao gồm bệnh thiếu máu do thiếu sắt）
・ Bệnh lý về suy giảm hệ thống miễn dịch（bao gồm bệnh lý về ung thư ác
tính đang điều trị）
・ Đang điều trị bệnh lý về suy giảm hệ thống miễn dịch bằng steroid
・ Các bệnh thần kinh và thần kinh cơ liên quan đến rối loạn miễn dịch
・ Các bệnh thần kinh và thần kinh cơ là nguyên nhân dẫn đến suy nhược cơ
thể（ví dụ như người gặp khiếm khuyết về chức năng hô hấp）
・ Các bệnh lý về bất thường nhiễm sắc thể
・ Tình trạng khuyết tật nặng（đồng thời mang cả tình trạng khuyết tật thể
chất và khuyết tật trí tuệ nghiêm trọng）
・ Hội chứng ngừng thở khi ngủ
・ Rối loạn thần kinh nghiêm trọng（đang nhập viện điều trị các triệu chứng
thần kinh（có sổ tay của cơ sở phúc lợi xã hội dành cho bệnh nhân có các
triệu chứng thần kinh）hoặc đang nhận sự điều trị về tình trạng khuyết tật
thần kinh có tính lâu dài tại các cơ sở y tế tư nhân;người khuyết tật trí tuệ
（có sổ tay của cơ sở phúc lợi xã hội）
2. Những người có chỉ số BMI trên 30（chỉ số thể trọng, được tính dựa trên
chiều cao và cân nặng）
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