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Bác sĩ gia đình sẽ làm gì trong tương lai? 

Bệnh tiểu đường phát triển nếu cơ thể không thể tạo đủ insulin. Insulin giúp cơ thể hấp thụ đường từ máu. Một số phụ 
nữ bị tiểu đường khi mang thai. Đây gọi là bệnh tiểu đường thai kỳ.

Bệnh tiểu đường thai kỳ thường hết sau khi sinh con. Nhưng nếu không được chăm sóc thích hợp thì tình trạng này có 
thể gây ra các vấn đề về sức khoẻ cho quý vị và con.

Trong nhiều tháng, và thậm chí trong nhiều năm, bác sĩ gia đình sẽ thường xuyên 
xét lại lượng đường trong máu của quý vị. Quý vị sẽ cần gặp bác sĩ gia đình sau khi 
sinh con được sáu tuần lễ. Bác sĩ gia đình sẽ:
• Cho biết nếu quý vị cần ngưng dùng một loại thuốc nào
• Kiểm tra lượng đường trong máu của quý vị
• Cho quý vị các nguồn thông tin về lợi ích của việc cho con bú sữa mẹ 
  (giúp giảm nguy cơ con quý vị bị bệnh tiểu đường loại 2)
• Cho quý vị biết các phương cách kế hoạch hóa gia đình
• Nói với quý vị về những lần mang thai trong tương lai

Học cách quản lý tình trạng của quý vị và có lối sống lành mạnh là hai bước quan trọng cần thực hiện.
Đây là cách để quý vị có thể đảm bảo việc mang thai khỏe mạnh:
• Ăn uống lành mạnh, ít chất béo, ít đường – bàn với một chuyên viên dinh dưỡng hoặc người hướng dẫn về bệnh tiểu đường 
về các cách ăn uống và để được hướng dẫn
• Tập thể dục đều đặn - tập thể dục giúp làm giảm lượng đường cao trong máu, vì vậy hãy cố gắng đi bộ nhanh 30 phút mỗi 
ngày
• Theo đúng chương trình kiểm soát tiểu đường thai kỳ của quý vị - hãy đảm chắc là quý vị hiểu rõ về các xét nghiệm trong 
tương lai của mình, bất kỳ loại thuốc nào mà quý vị cần dùng và phải gọi cho ai nếu có thắc mắc
• Đừng nhắm vào việc giảm cân - trọng tâm là quản lý tình trạng chứ không phải là giảm cân
• Theo dõi lượng đường trong máu – bác sĩ gia đình sẽ chỉ cho quý vị cách làm

Tôi có thể làm gì? 

Đăng ký với Chương trình Dịch 
vụ Bệnh Tiểu đường Quốc gia 

Chương trình Dịch vụ Bệnh Tiểu 

đường Quốc gia cung cấp các 

thông tin và nguồn tài nguyên. 

Những nguồn này miễn phí cho 

phụ nữ bị tiểu đường thai kỳ.

Quý vị có thể đăng ký qua email 

tại 

ngdr@diabetesaustralia.com.au

hoặc trực tuyến tại 

diabetesaustralia.com.au 

Bác sĩ gia đình sẽ làm gì ngay bây giờ? 
Quý vị sẽ được giới thiệu đến phòng khám thai tại bệnh viện địa phương (trừ khi quý vị 
có bác sỹ sản khoa riêng). Nhân viên phòng khám sẽ sắp xếp giới thiệu quý vị tới bác sĩ 
chuyên khoa, y tá, hoặc các chuyên gia y tế khác. Nhân viên cũng sẽ:

• Giúp quý vị quản lý tình trạng của mình

• Gặp quý vị thường xuyên để kiểm tra sự tiến triển của quý vị

• Chỉ cách quý vị có thể thay đổi lối sống để đảm bảo có thai và sinh đẻ khỏe mạnh

• Nói với quý vị về thuốc men nếu lượng đường trong máu của quý vị vẫn ở mức cao

Bác sĩ gia đình sẽ hỗ trợ quý vị trong các việc này.

Tiểu đường Thai kỳ là gì? 

Tiểu đường Thai kỳ 

Tờ Thông tin cho Bệnh nhân 
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Tôi nên hỏi bác sĩ những gì? 

Các dịch vụ về bệnh tiểu đường tại địa phương 
Mỗi bệnh viện địa phương đều có phòng khám tiểu đường thai kỳ trong dịch vụ khám thai của họ. Các phòng khám này cung 
cấp sự hỗ trợ và nguồn tài nguyên miễn phí.
Phòng khám Thai Bệnh viện Bankstown (Bankstown Hospital Antenatal Clinic): Điện thoại 9722 8333 hoặc truy cập 
swslhd.nsw.gov.au
Phòng khám Thai Bệnh viện Fair�eld (Fair�eld Hospital Antenatal Clinic): Điện thoại 9616 8506 hoặc truy cập 
swslhd.nsw.gov.au
Phòng khám Thai Bệnh viện Bowral và Khu vực (Bowral and District Hospital Antenatal Clinic): Điện thoại 4861 0224 hoặc truy 
cập swslhd.nsw.gov.au
Phòng khám Thai Bệnh viện Liverpool (Liverpool Hospital Antenatal Clinic): Điện thoại 8738 4197 hoặc truy cập 
swslhd.nsw.gov.au
Phòng khám Thai Bệnh viện Campbelltown và Camden (Campbelltown and Camden Hospital Antenatal Clinic): 
Điện thoại 4634 4963 hoặc 4654 6222 hoặc truy cập swslhd.nsw.gov.au
Hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa tư nhân 
Hãy hỏi bác sĩ gia đình coi quý vị có cần được giới thiệu tới bác sĩ sản khoa, người hướng dẫn về bệnh tiểu đường, chuyên viên 
dinh dưỡng hoặc bác sĩ chuyên khoa nội tiết tư nhân hay không.

Muốn biết thêm chi tiết? 
Hướng dẫn theo dõi lượng đường trong máu, ăn uống lành mạnh, giữ cho năng động và giữ gìn sức khoẻ sau khi sinh:

Bộ sách Khởi đầu (Tiểu đường Úc) (Starter Pack (Diabetes Australia) ebooks.edocumentonline.com (có trong nhiều ngôn ngữ) 

Quản lý Tiểu đường Thai kỳ (Tiểu đường Úc) (Managing Gestational Diabetes (Diabetes Australia)) diabetesaustralia.com.au

Tờ thông tin (NDSS) [Information sheet (NDSS)] ndss.com.au

Ăn uống lành mạnh (NDSS) [Healthy eating (NDSS)] ndss.com.au

Translated resources from NDSS ndss.com.au 

Hướng dẫn về giữ gìn sức khoẻ sau khi sinh:

Quản lý Tiểu đường Thai kỳ sau khi Sinh (Tiểu đường Úc) (Managing Gestational Diabetes after Pregnancy (Diabetes Australia)) 
diabetesaustralia.com.au

Cuộc sống sau Tiểu đường Thai kỳ (NDSS) [Life after Gestational Diabetes (NDSS)] ndss.com.au (có trong nhiều ngôn ngữ)

Công cụ Hỗ trợ về Tiểu đường swsphn.com.au

Diabetes Support Tool  http://www.swsphn.com.au/index.cfm?display=598338 

Hiện có những hỗ trợ nào? 

Thông tin này dành cho người đã 
được bác sĩ chẩn đoán bệnh. Nó 
không được soạn ra để dùng chẩn 
bệnh hoặc để thay thế cho việc 
chăm sóc y tế đang tiếp diễn

 Các tờ thông tin của Danh mục Tài nguyên Y tế (Health 
Resource Directory) được sự chuẩn y của Ủy ban Tư vấn 
Cộng đồng của Mạng lưới Y tế Căn bản Tây Nam Sydney 
(South Western Sydney PHN’s Community Advisory 
Committee) và của các bác sĩ gia đình tại địa phương.

Tiểu đường Thai kỳ 
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Tôi có phải gặp bác sỹ sản khoa hay không?

Con tôi sẽ khoẻ mạnh không?

Có thể có những vấn đề nào?

Làm sao tôi biết được nếu lượng đường trong 

máu của tôi lên cao quá?

Cho con bú sữa mẹ có giúp được gì không?

Khi nào bệnh tiểu đường của tôi sẽ 'hết'?

Nếu tôi bị tiểu đường khi mang thai nữa thì 

Tôi có sẽ bị bệnh tiểu đường loại 2 không?sao?

Tôi nên tránh những loại thực phẩm nào?


