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Bệnh Tiểu đường Loại 2 
mới được Chẩn đoán
(Newly Diagnosed Type 2 Diabetes)

Bệnh Tiểu đường Loại 2 mới được Chẩn đoán là gì? (What is it?)
Bệnh tiểu đường phát triển nếu cơ thể không thể tạo đủ insulin.
Sau khi ăn, cơ thể quý vị sẽ phân hủy thức ăn thành glucose (một loại đường). Insulin là một kích thích tố giúp cơ thể hấp thụ đường 
trong máu.
Nếu quý vị mắc bệnh tiểu đường loại 2, glucose trong máu quý vị không thể chuyển đổi thành năng lượng. Hậu quả là máu quý vị có 
quá nhiều đường. Bệnh tiểu đường loại 2 không thể ‘chữa khỏi’. Nhưng quý vị có thể quản lý tình trạng của mình với một lối sống lành 
mạnh. Một số người cũng cần dùng thuốc.

Bác sĩ Gia đình của tôi sẽ làm gì lúc 
này? (What will my GP do now?)
Bác sĩ gia đình của quý vị sẽ cùng quý vị soạn ra một kế hoạch điều trị. Bác 
sĩ gia đình của quý vị cũng sẽ giúp quý vị:
• Tìm hiểu thêm về tình trạng của quý vị
• Hoàn thành việc đăng ký với Chương trình Cung ứng Dịch vụ cho Người 

bị Bệnh tiểu đường Toàn quốc (National Diabetes Service Scheme - NDSS)
• Soạn ra mục tiêu cho mức đường trong máu của quý vị
• Học cách thay đổi để có lối sống lành mạnh
• Tìm hiểu về lượng đường thấp trong máu và làm sao để tránh hoặc kiểm 

soát việc này

Bác sĩ Gia đình của tôi sẽ làm gì sắp 
tới? (What will my GP do in the future?)
Bác sỹ gia đình của quý vị sẽ gặp quý vị thường xuyên để kiểm tra sức khỏe. 
Điều quan trọng là quý vị phải có thể kiểm soát được bệnh tiểu đường loại 
2 cho đúng cách.
Mỗi 3-6 tháng, Bác sĩ sẽ kiểm tra thuốc men, cân nặng, chiều cao và huyết 
áp của quý vị. Quý vị nên cho bác sĩ biết nếu thấy có bất kỳ triệu chứng  
mới nào.
Mỗi năm, Bác sĩ cũng sẽ kiểm tra sức khỏe tim của quý vị và có thể yêu cầu 
quý vị làm một số xét nghiệm chuyên biệt. Bệnh tiểu đường loại 2 có thể 
gây ra vấn đề cho tim, thận, mắt và bàn chân. Bác sĩ gia đình sẽ kiểm tra 
xem có nguy cơ nào tại những chỗ này hay không. Nếu có nguy cơ thì quý 
vị có thể cần phải gặp bác sĩ chuyên môn.

 

 

 

 

   
   
   

Hút thuốc
Nếu hút thuốc thì đây là lúc cần bỏ hút – 

bác sĩ gia đình của quý vị sẽ giúp quý vị bắt 
đầu làm chuyện này

Dinh dưỡng
Chế độ ăn uống lành mạnh để kiểm soát 

cân nặng của quý vị và ăn cho ngon

Rượu bia 
Mỗi ngày chỉ uống hai ly tiêu chuẩn, và mỗi 

tuần có hai ngày không uống rượu bia

Tập thể dục
Mỗi ngày nên có ít nhất 30 phút tập  

thể dục vừa phải 

Gặp bác sĩ gia đình của quý vị ngay khi quý vị thấy bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào sau đây:

• Rắc rối về mắt  • Mất cảm giác ở bàn chân
• Đau ở bàn chân • Màu sắc bàn chân có sự thay đổi
• Da bị chai hoặc lở loét  • Khó giữ lượng đường trong máu theo ý muốn

Khi nào tôi nên gặp bác sĩ gia đình của mình? (When should I visit my GP?)

Thông tin 
bệnh nhân 
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Các thay đổi cần thiết 
 trong lối sống  

(Lifestyle changes to make)



Bệnh Tiểu đường Loại 2 mới được Chẩn đoán
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Tôi có thể làm gì? (What can I do?)
Bệnh tiểu đường loại 2 không thể đảo ngược lại được. Tuy nhiên, ăn uống lành mạnh và giảm cân có thể giúp quý vị bình thường hóa 
lượng đường trong máu. Hãy đi khám bác sĩ gia đình thường xuyên khi cần. Nếu cần gặp bác sĩ chuyên môn, quý vị hãy tới tất cả các 
cuộc hẹn với bác sĩ.
Những người bị tiểu đường loại 2 có nguy cơ cao bị mắc bệnh tim. Nhớ kiểm tra huyết áp thường xuyên. Hãy hỏi bác sĩ gia đình về việc 
xin hẹn kiểm tra sức khỏe tim mạch thường xuyên.

Các bước khác cần thực hiện:
• Dùng bất kỳ thuốc men cũng chính xác theo đúng như chỉ dẫn
• Xin hẹn gặp bác sĩ gia đình của quý vị để bàn thảo về tiến triển của quý vị và theo dõi lượng đường trong máu

• Xét xét đến việc nói chuyện với một người hướng dẫn về bệnh tiểu đường - xem các hỗ trợ dưới đây

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì? 
(What questions should I ask my doctor?)

 Tại sao bệnh tiểu đường của tôi không chữa khỏi được?
 Nếu tôi không theo đúng kế hoạch điều trị thì sao?
 Tôi cần thay đổi chế độ ăn uống ra sao?
 Tôi cần phải tập thể dục bao nhiêu cho đủ?
 Có những nguy cơ nào về sức khỏe tim mạch?
 Tôi có thể tới đâu để nhờ giúp bỏ hút thuốc?
 Tôi làm sao để kiểm tra lượng đường trong máu của mình?
 Tôi cần gặp bác sĩ thường xuyên ra sao?
 Tôi có thể tới đâu để được giúp đỡ thêm?

Chương trình Cung 
ứng Dịch vụ cho 

Người bị Bệnh tiểu 
đường Toàn quốc 

(National Diabetes Service 
Scheme – NDSS)

NDSS hỗ trợ những người 
bị tiểu đường loại 2. Dịch vụ 

miễn phí nhưng phải đăng ký. 
Để biết thêm chi tiết, hãy gọi 

số 1300 136 588 hoặc truy cập 
ndss.com.au.

Những sự hỗ trợ nào có sẵn  
(What supports are available?)
Dịch vụ bệnh tiểu đường ở bệnh viện địa phương (Local hospital diabetes services)
Mỗi bệnh viện địa phương có một phòng khám bệnh tiểu đường. Các phòng  
khám này cung cấp việc đánh giá, điều trị và hướng dẫn.
• Dịch vụ Bệnh tiểu đường của Bệnh viện Bankstown-Lidcombe: Điện thoại 972 28366
• Dịch vụ Bệnh tiểu đường của Bệnh viện Fairfield: Điện thoại 8738 4577
• Dịch vụ Bệnh tiểu đường của Bệnh viện Quận Bowral: Điện thoại 4861 0303
• Dịch vụ Bệnh tiểu đường của Bệnh viện Liverpool: Điện thoại 8738 4539 
• Dịch vụ Bệnh tiểu đường Macarthur (Bệnh viện Campbelltown/Camden):  

Điện thoại 4634 4028

Nhận Thông tin về Sức khỏe & Dịch vụ Hướng dẫn(Get Healthy Information & Coaching Service)
Dịch vụ hướng dẫn qua điện thoại miễn phí giúp quý vị đạt được các mục tiêu về sức khỏe của mình.  
Truy cập www.gethealthynsw.com.au.
Want more information?
• Tiểu đường NSW (Diabetes NSW): Điện thoại 1300 DIABETES (1300 342 238) hoặc truy cập diabetesnsw.com.au.
• Tư vấn trực tuyến về bệnh tiểu đường: Hướng dẫn và hỗ trợ cho người bị bệnh tiểu đường: diabetescounselling.com.au.
• Diabetes Australia: Sống với Bệnh tiểu đường: diabetesaustralia.com.au.

Thông tin bệnh nhân 
(Patient Factsheet)

Khóa học ComDiab  
(ComDiab course)  

Khóa học ComDiab dành cho  
những người mới được chẩn đoán bị tiểu 
đường loại 2. Khóa học được tổ chức tại 
Trung tâm Y tế Cộng đồng Hoxton Park 

(Hoxton Park Community Health Centre).  
Để tìm hiểu thêm, hãy gọi số 

 1300 342 238.

Tờ thông tin về Hướng Dẫn Tiện Ích 
Chăm Sóc Sức Khỏe được xác nhận bởi 
Ủy Ban Tư Vấn Cộng Đồng của Hệ Thống 
Y Tế Chính Thức Tây Nam Sydney và Bác 
sĩ Gia đình địa phương

Tờ thông tin này dành cho những ai đã được bác sĩ của mình 
chẩn đoán để xem. Tờ thông tin này không nhằm mục đích 
được dùng để chẩn đoán tình trạng bệnh hay để thay thế 
cho việc chăm sóc y tế đang tiếp diễn. 

https://www.gethealthynsw.com.au/
http://diabetesnsw.com.au/
https://www.yourdiabeteshub.com/
https://www.diabetesaustralia.com.au/

