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Bệnh tiểu đường và thai kỳ là gì?
Nếu quý vị bị tiểu đường tuýp 1 hoặc tuýp 2 và đang mang thai, quý vị cần được chăm sóc đặc biệt. Nếu lượng 
đường trong máu của quý vị không được kiểm soát tốt, có thể có những ảnh hưởng lâu dài cho quý vị và em bé. 
Đó là lý do tại sao việc lập kế hoạch và chuẩn bị cho một thai kỳ khỏe mạnh rất quan trọng - trước khi quý vị 
mang thai, hoặc ngay khi quý vị biết mình có thai.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì?
Nếu quý vị nghĩ đến việc có thai, bác sĩ gia đình sẽ nói chuyện với quý vị về cách chuẩn bị cho một thai kỳ khỏe 
mạnh. Quý vị có thể được khuyên nên đợi cho đến khi sức khỏe của quý vị được cải thiện trước khi bắt đầu thử.
Phụ nữ mang thai mắc bệnh tiểu đường được xếp vào nhóm ’nguy cơ cao’. Điều đó có nghĩa là quý vị cần sự 
tham gia của một nhóm các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Bác sĩ gia đình sẽ nói chuyện với quý vị về các lựa 
chọn chăm sóc của quý vị.
Bác sĩ gia đình cũng sẽ:
• Xem lại thuốc men của quý vị - một số loại thuốc không được khuyến cáo trong thai kỳ
• Nói chuyện với quý vị về tầm quan trọng của việc bổ sung folate - liều khuyến cáo hàng ngày là 5mg
• Kiểm tra chế độ ăn uống của quý vị - quý vị có thể cần được giới thiệu gặp một chuyên gia dinh dưỡng
• Kiểm tra các biến chứng - liên quan đến mắt, thận và bàn chân của quý vị

Nếu quý vị đã có thai, quý vị sẽ cần phải đăng ký với một dịch vụ chăm sóc tiểu đường thai kỳ. Quý vị cũng có thể 
được giới thiệu gặp một bác sĩ nội tiết, người giáo dục về bệnh tiểu đường và chuyên gia dinh dưỡng.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì trong tương lai?
Bác sĩ gia đình sẽ vẫn tham gia vào việc chăm sóc thai kỳ của quý vị. Quý vị sẽ tiếp tục gặp bác sĩ của mình cùng 
với một nhóm các chuyên gia y tế khác. Bác sĩ gia đình hoặc một chuyên gia y tế khác sẽ gặp quý vị để theo dõi 
lượng đường trong máu thường xuyên, xét nghiệm, chụp phim theo dõi tăng trưởng và siêu âm.
Sau khi em bé của quý vị được sinh ra, quý vị sẽ cần gặp bác sĩ thường xuyên để thảo luận:
• Theo dõi lượng đường trong máu
• Thuốc men - một số loại thuốc đi qua sữa mẹ
• Sức khỏe tổng thể và sự an vui của quý vị
• Sức khỏe và sự an vui của bé
• Chích ngừa
• Tránh thai nếu quý vị không sinh thêm con nữa

Tôi có thể làm gì?
Cho dù quý vị đã có thai hay đang cố gắng, giờ là lúc để chăm sóc sức khỏe của quý vị. Với lượng đường trong 
máu được quản lý tốt, quý vị có thể giúp giảm nguy cơ các vấn đề sức khỏe cho quý vị và em bé.
Ăn uống tốt, tập thể dục, ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng là những bước quan trọng để mang thai khỏe mạnh.
Lấy một cuộc hẹn với một dịch vụ chăm sóc tiểu đường thai kỳ ngay khi quý vị biết mình có thai. Quý vị cũng có 
thể yêu cầu được giới thiệu gặp một chuyên gia dinh dưỡng hoặc người giáo dục về bệnh tiểu đường chuyên về 
thai kỳ.
Nếu quý vị đã có một bác sĩ nội tiết, quý vị nên tiếp tục gặp họ để được xem xét thường xuyên.
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Thông tin này sẽ được đọc bởi một người đã nhận được chẩn 
đoán từ bác sĩ của họ. Nó không được thiết kế để được sử 
dụng cho chẩn đoán một bệnh về sức khỏe hoặc thay thế 
cho sự chăm sóc y tế đang diễn ra
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Bệnh Tiểu Đường và Thai Kỳ

Những hỗ trợ có sẵn?
Các dịch vụ tiểu đường thuộc bệnh viện địa phương
Các bệnh viện địa phương điều hành các dịch vụ chăm sóc tiểu đường thai kỳ cho những người cần được chăm 
sóc chuyên khoa. Những phòng khám này có thể cung cấp đánh giá, điều trị và giáo dục.
• Dịch Vụ Tiểu Đường thuộc Bệnh Viện Bankstown-Lidcombe: Điện thoại 9722 8366
• Dịch Vụ Tiểu Đường thuộc Bệnh Viện Fairfield: Điện thoại 8738 4577
• Dịch Vụ Tiểu Đường thuộc Bệnh Viện Quận Bowral: Điện thoại 4861 0303
• Dịch Vụ Tiểu Đường thuộc Bệnh Viện Liverpool: Điện thoại 8738 4539
• Dịch Vụ Tiểu Đường Macarthur (thuộc Bệnh Viện Campbelltown/Camden): Điện thoại 4634 4028

Nhận Dịch Vụ Thông Tin & Huấn Luyện Lành Mạnh
Một dịch vụ huấn luyện qua điện thoại cho từng cá nhân, miễn phí giúp quý vị đạt được những mục tiêu sức khỏe 
của mình. Hãy truy cập gethealthynsw.com.au
Khóa học ComDiab
Khóa học ComDiab dành cho những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 mới được chẩn đoán. Khóa học được 
điều hành bởi Tiểu Đường NSW và được tổ chức tại Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Hoxton Park. Để tìm hiểu thêm, 
hãy gọi 1300 342 238.
Hỗ trợ từ một chuyên gia tư
Nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị về việc quý vị cần được giới thiệu gặp một bác sĩ sản khoa, nhà giáo 
dục về bệnh tiểu đường, chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ nội tiết tư.

Những rủi ro cho tôi và con tôi là gì?

Con tôi cũng sẽ bị tiểu đường chứ?

Những thực phẩm nào tôi nên ngừng ăn?

Bao lâu thì tôi cần theo dõi lượng đường 
trong máu của mình?

Bao lâu thì tôi cần xét nghiệm?

Những chuyên gia y tế nào tôi cần phải gặp?

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

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

Những câu hỏi tôi nên hỏi bác sĩ của mình?

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu
Để biết thêm thông tin về bệnh tiểu đường và thai kỳ, các tài nguyên sau đây có thể giúp quý vị:
• Chương Trình Tránh Thai và Tiền Thai Kỳ (DCAPP) – Các tài nguyên phòng khám địa phương: 
westernsydney.edu.au

• Tiểu Đường Úc Châu – Tiểu đường và thai kỳ: diabetesaustralia.com.au
• Chương Trình Các Dịch Vụ Tiểu Đường Quốc Gia (NDSS) – Tiểu đường tuýp 1 và thai kỳ – Để có một em bé 
khỏe mạnh: ndss.com.au

• Chương Trình Các Dịch Vụ Tiểu Đường Quốc Gia (NDSS) – Thai kỳ: ndss.com.au

https://www.gethealthynsw.com.au/
https://www.westernsydney.edu.au/domtru/projects/dcapp
https://www.diabetesaustralia.com.au/pregnancy
http://ebooks.edocumentonline.com/BUCKNER/having_healthy_baby_t1_june_2016/files/assets/basic-html/page-1.html#
https://www.ndss.com.au/diabetes-and-pregnancy

