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Khái niệm chung 
Bệnh tiểu đường típ 1 là khi tuyến tụy của quý vị không thể tạo ra insulin. Insulin 
là một loại hoóc-môn giúp cơ thể quý vị hấp thụ và sử dụng glu-cô-za, hay đường, 
trong thực phẩm quý vị ăn. Glu-cô-za là một nguồn năng lượng quan trọng. Nếu 
không có insulin, cơ thể quý vị không thể thực hiện các chức năng thông thường.
Những người mắc bệnh tiểu đường típ 1 cần dùng insulin để ngăn ngừa các nguy cơ 
sức khỏe xảy ra do lượng đường trong máu cao, còn được gọi là tăng đường huyết.
Bác sĩ gia đình của quý vị đóng một vai trò quan trọng trong việc chăm sóc liên tục 
cho quý vị và có thể giúp quý vị kiểm soát bệnh của mình, tìm các bác sĩ chuyên 
khoa, đồng thời cung cấp thông tin và hướng dẫn về bệnh cho gia đình và người 
chăm sóc của quý vị.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Bác sĩ sẽ gặp quý vị thường xuyên để kiểm tra lượng đường trong máu của quý vị và 
trao đổi về bất kỳ vấn đề nào. Bác sĩ gia đình cũng sẽ:

• Cho quý vị những lời khuyên về lối sống lành mạnh, chẳng hạn như cân nặng, chế 
độ ăn kiêng và luyện tập thể dục

• Nói chuyện về bất kỳ sự đau khổ hoặc lo lắng nào xung quanh sức khỏe của quý vị
• Đánh giá các yếu tố nguy cơ về bệnh tim
• Hỗ trợ quý vị kiểm soát bệnh tại nhà
• Giúp quý vị biết phải làm gì nếu lượng đường trong máu tăng cao hoặc hạ thấp
• Kiểm tra nếu có các bệnh khác
• Xây dựng một kế hoạch điều trị giúp quý vị kiểm soát việc chăm sóc cho mình 
• Nói chuyện với quý vị về dự tính mang thai, khi thích hợp
• Giúp quý vị tìm hiểu về rủi ro khi lái xe của quý vị
• Giới thiệu quý vị đến bất kỳ bác sĩ chuyên khoa nào có thể cần thiết

Tôi nên làm gì?
Bệnh tiểu đường típ 1 cần được chăm sóc hàng ngày và liên tục. Hãy làm theo lời 
khuyên của bác sĩ về việc chích insulin hoặc bơm. Tìm hiểu cách kiểm tra mức đường 
huyết của mình.

Thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và 
kiểm tra mức đường huyết thường xuyên.
Luôn mang theo hyđrat-cacbon bên mình và mang theo giấy tờ tùy thân cho 
biết quý vị bị tiểu đường. Ghi lại tất cả các đợt hạ đường huyết. Yêu cầu bác 
sĩ giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa nếu quý vị cần được hỗ trợ thêm.

Tờ Thông Tin Về Bệnh
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Bệnh tiểu đường típ 1

Nếu một người mắc bệnh tiểu đường bị lượng đường trong máu rất thấp và bất tỉnh, hãy hỗ trợ người đó bằng cách ở 
bên họ, điện thoại cho Ba Số 0 (000) và nói rằng người đó đang bất tỉnh và mắc bệnh tiểu đường. 

Không cho người đó ăn hoặc uống bất cứ thứ gì.

Nếu lượng đường trong máu của quý vị 
thấp (ít hơn <4,0 mmol/l, hãy tuân theo 

‘quy tắc 15’

Ăn 15 gam hyđrat-cacbon có tác dụng 
nhanh, chẳng hạn như:
Năm viên kẹo dẻo cỡ vừa

Nửa ly nước trái cây hoặc nước ngọt có ga
Ba muỗng cà phê đường hoặc mật ong

Chờ 15 phút, sau đó kiểm tra lại 
lượng đường trong máu 

Nếu lượng đường trong máu của quý 
vị vẫn <4,0 mmol/l, ăn thêm 15 gam 
hyđrat-cacbon có tác dụng nhanh, và 
kiểm tra lại lượng đường trong máu

Nếu bữa ăn tiếp theo của quý vị còn 
cách hơn 15 phút nữa, hãy ăn một loại 

hyđrat-cacbon có tác dụng lâu hơn, 
chẳng hạn như:

Một hũ nhỏ sữa chua ít béo
Hai hoặc ba miếng trái cây khô

Một chiếc bánh sandwich hoặc một miếng trái cây
Một ly sữa

‘Quy tắc 15’
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Khi nào tôi nên gọi xe cấp cứu?



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

Các tờ thông �n thuộc Danh Mục Tài Nguyên Y Tế (Health 
Resource Directory) được sự chuẩn y của Ủy Ban Tư Vấn 
Cộng Đồng thuộc Mạng Lưới Y Tế Cơ Bản Tây Nam Sydney 
(South Western Sydney PHN’s Community Advisory 
Commi�ee) và của các bác sĩ gia đình tại địa phương

Bệnh tiểu đường típ 1

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Dịch vụ về bệnh tiểu đường thuộc bệnh viện địa phương
Các bệnh viện địa phương có các phòng khám bệnh tiểu đường cho những người cần sự chăm sóc chuyên khoa. Các phòng 
khám này cung cấp dịch vụ đánh giá, điều trị và giáo dục.

• Dịch Vụ Bệnh Tiểu Đường thuộc Bệnh Viện Bankstown-Lidcombe: Điện thoại 9722 8366 
• Dịch Vụ Bệnh Tiểu Đường thuộc Bệnh Viện Fairfield: Điện thoại 8738 4577
• Dịch Vụ Bệnh Tiểu Đường thuộc Bệnh Viện Vùng Bowral: Điện thoại 4861 0303
• Dịch Vụ Bệnh Tiểu Đường thuộc Bệnh Viện Liverpool: Điện thoại 8738 4539 
• Dịch Vụ Bệnh Tiểu Đường Macarthur (Bệnh Viện Campbelltown/Camden): Điện thoại 4634 4028

Dịch Vụ Thông Tin và Huấn Luyện Get Healthy
Dịch vụ huấn luyện qua điện thoại mang tính cá nhân miễn phí giúp quý vị đạt được các mục tiêu về sức khỏe của mình. 
Truy cập gethealthynsw.com.au

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
Nếu quý vị muốn đọc thêm về bệnh tiểu đường típ 1, các tài nguyên sau có thể hữu ích cho quý vị:

Từ Bệnh Tiểu Đường NSW
• Nguồn tài nguyên song ngữ: diabetesnsw.com.au
• Dành cho người Úc Bản Địa: diabetesnsw.com.au   
• Hiểu biết về bệnh tiểu đường típ 1: diabetesnsw.com.au
• What’s on (các buổi giáo dục dành cho những người mắc bệnh tiểu đường): diabetesnsw.com.au

Từ Chương Trình Dịch Vụ Bệnh Tiểu Đường Quốc Gia
• Bệnh tiểu đường típ 1: ndss.com.au

Tôi cần theo dõi các mức độ đường huyết của mình 
thường xuyên ra sao?

Tôi cần xét nghiệm thường xuyên ra sao?

Tôi cần gặp những bác sĩ nào?

Tôi có các yếu tố nguy cơ gì?

Tôi có thể nói chuyện với ai nếu có câu hỏi?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi khó thích ứng được với bệnh?

Tôi vẫn có thể luyện tập thể dục?

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?


