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Khái niệm chung?
Bệnh tiểu đường không chỉ là căn bệnh ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của quý vị. Lượng đường trong máu cao 
cũng có thể làm thay đổi hình dạng của thủy tinh thể trong mắt, gây ra hiện tượng mờ mắt. Vấn đề này sẽ giảm bớt khi 
lượng đường trong máu ổn định.
Bệnh tiểu đường cũng có thể gây mất thị lực do làm hỏng các mạch máu nhỏ ở đáy mắt. Đây được gọi là bệnh võng mạc 
tiểu đường. Trong giai đoạn đầu, quý vị có thể không có triệu chứng. Các triệu chứng có thể chỉ xuất hiện khi bệnh chuyển 
sang giai đoạn nặng. Bệnh đục thủy tinh thể phổ biến hơn ở những người mắc bệnh tiểu đường và xảy ra ở độ tuổi trẻ hơn.
Hầu như tất cả các chứng mất thị lực do bệnh tiểu đường đều có thể phòng ngừa được. Đó là lý do tại sao việc tầm soát 
bệnh ở mắt rất quan trọng. Đó là cách quý vị có thể kiểm tra sức khỏe đôi mắt của mình ít nhất mỗi năm.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Tại buổi tầm soát, bác sĩ gia đình có thể:

• Chụp (hoặc yêu cầu y sĩ nhãn khoa chụp) những bức ảnh đặc biệt ở đáy mắt (ảnh chụp võng mạc)
• Kiểm tra thị lực của quý vị bằng cách cho quý vị đọc các chữ cái trên biểu đồ kiểm tra mắt tiêu chuẩn
• Tìm xem có bệnh đục thủy tinh thể hay không

Nếu bác sĩ phát hiện bất kỳ vấn đề nào, họ có thể giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa hoặc y sĩ nhãn khoa. Bác sĩ gia 
đình có thể muốn khám cho quý vị từ ba đến sáu tháng một lần để theo dõi liên tục.

Tôi nên làm gì? 
Kiểm tra mắt thường xuyên (ít nhất mỗi năm) để phát hiện sớm các dấu hiệu thương tổn. Kết hợp với bác sĩ gia đình để giữ 
mức đường huyết trong phạm vi mục tiêu. Duy trì huyết áp và mức cholesterol lành mạnh.

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Bác sĩ gia đình của quý vị có thể giới thiệu quý vị đến một 
trong những dịch vụ tiểu đường đặc biệt hoạt động tại: 
• Bệnh Viện Bankstown: 9722 8360 
• Bệnh Viện Fairfield: 9616 8510 
• Bệnh Viện Liverpool: 8738 4577  
• Bệnh Viện Bowral and District: 4861 0303 
• Bệnh Viện Campbelltown: 4634 4028
Các đơn vị này cung cấp một đội ngũ các chuyên gia chăm 
sóc sức khỏe để hỗ trợ những người mắc bệnh tiểu đường, 
thành viên trong gia đình và người chăm sóc của họ. Quý vị 
cũng có thể chọn gặp y sĩ nhãn khoa tư để kiểm tra mắt.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
• Kiểm Tra Hôm Nay, Nhìn Thấy Ngày Mai, Kiểm Tra Mắt Hàng Năm: mspgh.unimelb.edu.au
• Hội Tiểu Đường NSW – mắt và bệnh tiểu đường: diabetesnsw.com.au
• Viện Mắt Lions – video về bệnh võng mạc tiểu đường của Outback Vision: www.youtube.com

Tầm soát bệnh ở mắt cho 
những người bị bệnh tiểu 
đường
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Tôi nên kiểm tra mắt bao lâu một lần? 

Tôi có nguy cơ bị biến chứng khác không?

Tôi cần chú ý dấu hiệu tổn thương mắt nào?

Tôi có cần khám với bác sĩ nhãn khoa không?

Tôi nên hỏi bác sĩ của 
mình những gì?

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
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