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Tiểu đường thai kỳ 
Đời sống sau bệnh tiểu đường thai kỳ 

ĂN LÀNH MẠNH1 CHƠI LÀNH MẠNH2 SỐNG LÀNH MẠNH3

Giảm nguy cơ tiểu đường –  
Thông tin cho cả gia đình

1300 136 588 ndss.com.au
Kế Hoạch Dịch Vụ Tiểu Đường Quốc Gia (NDSS) là một sáng kiến của chính phủ liên bang Úc do Diabetes Australia quản lý.

Gestational Diabetes – Life after Gestational Diabetes – Vietnamese
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Bệnh tiểu đường phát sinh khi quý vị mang thai được gọi là bệnh tiểu đường thai 
kỳ (TDTK).
Đã mắc TDTK có nghĩa là quý vị đã có những yếu tố di truyền khiến quý vị có nhiều 
nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 hơn.
Có nhiều người có những yếu tố di truyền của bệnh tiểu đường, song cách duy 
nhất để chẩn bệnh tiểu đường là thử máu. Nếu không chữa trị, lượng đường trong 
máu cao sẽ tăng nguy cơ gặp các vấn đề về mắt, chân và những bộ phận như thận. 
Nhận thức được mình có nhiều nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 khiến cho quý 
vị phải giữ gìn sức khoẻ của mình. Nghiên cứu cho thấy là phụ nữ giữ được cân 
nặng tốt cho mình và năng hoạt động có thể làm chậm lại hay ngăn chặn sự bộc 
phát của bệnh tiểu đường loại 2. Ăn những bữa ăn lành mạnh và đi bộ mỗi ngày 
– những gì mà quý vị đã học hỏi được trong lúc có thai – có thể giúp quý vị ngăn 
chặn hay làm chậm lại sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2 và cũng cho con 
cái quý vị thấy thế nào là lành mạnh và tránh được bệnh tiểu đường nữa!

Sau khi sanh em bé…
Các nội tiết tố có khi mang 
thai (mà đã khiến cho việc 
chuyển chất đường từ máu 
vào các tế bào bị chậm lại) sẽ 
giảm bớt trong vòng vài ngày, 
khiến cho chất insulin làm 
việc được hữu hiệu hơn trong 
việc giữ lượng đường trong 
máu ở mức tốt.

Hỏi bác sĩ của quý vị 
để xin được xét nghiệm 
bằng thuốc uống về mức 
tiếp nhận đường (OGTT):

Tiểu đường thai kỳ
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Tiếp tục xét nghiệm về tình trạng tiểu  
đường của mình!

• Từ hai tới ba tháng sau khi sanh em bé
Có hai trong số 100 phụ nữ vẫn còn mắc tiểu đường sau khi họ đã sanh, vì vậy 
sớm làm xét nghiệm này sau khi sanh sẽ biết được là mức độ đường trong máu 
của mình đã trở lại mức bình thường chưa.

• Gặp bác sĩ của mình để xin thử OGTT 
Nếu quý vị dự định sẽ có thêm con nữa.

Bảng dưới đây cho thấy khi nào quý vị cần phải làm một xét nghiệm nữa. Lần 
xét nghiệm thêm này tùy thuộc vào kết quả của OGTT.

Kết quả OGTT Định kỳ xét nghiệm OGTT:
Tiền tiểu đường 1 năm

Không mắc tiểu đường, trước khi tắt kinh 2 năm

Không mắc tiểu đường, sau khi tắt kinh 3 năm

Tiểu đường Không cần phải xét nghiệm OGTT nữa, bác sĩ 
của   quý vị sẽ sắp xếp để quý vị được biết 
thêm và   theo dõi bệnh cho thích hợp.

Những người mắc tiểu đường 
loại 2 thường cảm thấy bình 
thường và không có một triệu 
chứng nào của căn bệnh trong 
nhiều năm. Vì vậy điều quan 
trọng là quý vị phải gặp bác 
sĩ và xin được xét nghiệm về 
tiểu đường. Như vậy quý vị sẽ 
sớm biết được là mình có mắc 
tiểu đường loại 2 hay không và 
phòng tránh những vấn đề do 
bệnh này gây ra.
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Một người có thể mắc tiểu đường (có lượng đường trong máu cao) ở bất cứ lứa tuổi 
nào. Nếu không chữa trị, lượng đường trong máu cao hơn 8 mmol/L có thể làm hại 
tới các bộ phận khác như mắt, thận và tim, cũng như là tới chân. 
Nếu quý vị ở trong nguy cơ này (như là những phụ nữ đã mắc TDTK), xét nghiệm 
tiểu đường thường xuyên có thể giúp giảm bớt số lần lượng đường trong máu của 
quý vị lên cao trước khi được chữa trị. 
hãy chọn:

là quý vị có thể làm giảm bớt hay làm chậm lại tới 50 phần trăm nguy cơ mắc 
tiểu đường loại 2.

Tại sao bệnh tiểu đường lại nguy hiểm?

ĂN LÀNH MẠNH1 CHƠI LÀNH MẠNH2 SỐNG LÀNH MẠNH3
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“Việc chẩn bịnh sớm và quản lý bệnh tiền tiểu đường, và 
tiểu đường rất quan trọng để có sức khoẻ tốt và để chuẩn 
bị cho lần mang thai tiếp theo.” 

Nên nhớ, ngay cả khi cuộc xét nghiệm cho thấy quý vị không mắc tiểu đường, quý 
vị cũng nên xin bác sĩ của mình cho xét nghiệm lại cứ mỗi 2 năm* một lần để tránh 
những vấn đề của bệnh tiểu đường nếu không được chẩn đoán trước.
*cùng với xét nghiệm cổ tử cung
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hãy chọn cuộc sống lành mạnh

   để có cuộc sống lành mạnh

Thức ăn là một phần quan trọng của đời sống và việc ăn uống, sum họp với gia 
đình và bè bạn là một thú vui của cuộc sống!    
Dưới đây là một vài gợi ý để chia sẻ với gia đình và bè bạn của quý vị:
• Hãy làm cho việc ăn uống là những giờ phút vui vẻ. Chia sẻ và ăn những món ăn 

nhẹ lành mạnh với con cái của quý vị
• Kể cả 3 lần ăn nhẹ trong ngày, giảm khẩu phần những bữa ăn chính để thưởng 

thức các món ăn nhẹ 
• Thưởng thức nhiều loại thức ăn dinh dưỡng và chọn những  thức ăn mà quý vị  

ưa thích
• Sửa đổi thành phần và cách nấu các món ăn quý vị thích để chúng được lành 

mạnh hơn, chẳng hạn như dùng dầu thực vật (trừ dầu dừa và dầu cọ) thay vì bơ
• Hẹn gặp một người bạn để cùng đi bộ, rồi dừng lại ăn một bữa ăn nhẹ 
• Để sẵn những món ăn nhẹ lành mạnh trong bếp hay trong tủ lạnh để tiện chọn
• Quý vị không cần nấu những món ăn riêng cho mình, các thức ăn lành mạnh đều 

tốt cho cả gia đình!
Thí dụ về các món ăn nhẹ lành mạnh mà quý vị có thể 
chọn cho mình và gia đình:
Cắt ra một vài miếng trái cây
250ml Sữa chua (xét xem lượng chất béo phải ít hơn 
2g/100g) hay một ly sữa có ít chất mỡ
Một nắm bàn tay nhỏ các loại hạt dẻ không có muối
1 – 2 Trứng luộc cứng 
1 – 2 Gỏi Cuốn với gà và rau
½ chén cơm thổi với rau luộc
½ bắp ngô hấp
⅓ củ khoai lang hấp
Một bát xôi nhỏ với đậu xanh hay bắp  
(dùng ít đường và ít dừa hơn)

ĂN LÀNH MẠNH1
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Danh sách đi chợ!

Mang cẩm nang tiện nghi này với quý vị khi đi chợ để dễ chọn các thức ăn ít chất 
béo: 

Bánh mì, ngũ cốc, cơm và mì 
dưới 5g chất béo /100g (nếu phần lớn là lúa mạch đã xay phải dưới 10g chất béo /100g)

Sữa 
dưới 2g chất béo /100mL

Sữa chua 
dưới 2g chất béo /100g

Kem 
dưới 5g chất béo /100mL

Phó mát 
dưới 20g chất béo /100g
Bánh bích quy khô, bích quy ngọt, bánh ngọt, nước 
xốt mayonnaise, nước xốt trộn rau và nước xốt
dưới 5g chất béo /100g

Chất Sợi 
Chọn các loại mì, ngũ cốc, gạo và mì có ít nhất 5g chất 
sợi / 100g
Chọn các loại bánh bích quy và các món ăn nhẹ có ít 
nhất 3g chất sợi / 100g

 Sodium (Muối) 
Chọn những loại thức ăn có dưới 450mg sodium / 100g  
(phó mát có dưới 800mg/100g) thí dụ như nước tương  
có ít muối và nước mắm thay vì nước tương hay nước  
mắm thường

Tư vấn với chuyên gia dinh dưỡng về những đề nghị và  
các dữ kiện về các chất tinh bột và các chất béo (quý vị  
có thể hỏi tại trung tâm y tế cộng đồng địa phương hay  
tới trang mạng của Dietitians Association of Australia  
để tìm một chuyên gia về dinh dưỡng trong khu quý vị  
cư ngụ: www.daa.asn.au). 

Nên nhớ 
mang theo 
bảng chỉ dẫn 
cách đọc các 
nhãn hiệu tới 
siêu thị với 
quý vị!
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  để có cuộc sống lành mạnh

Năng vận động lúc nào cũng tốt cho quý vị về tất cả mọi mặt!  Năng vận động cũng 
mang lại những trải nghiệm đầy thú vị, làm cho quý vị cảm thấy lành mạnh, bồi bổ 
sức khoẻ của mình, và cũng là một cách tốt để thư giãn và tận hưởng sự sum họp với 
bạn bè. Việc tập thể dục cũng giúp tăng năng lượng. Dưới đây là một vài đề nghị thêm 
về các hoạt động hàng ngày của quý vị:

Nhảy trong 10 phút với con cái với các bản nhạc chúng thích 

Nghĩ tới vận động như là một cơ hội, chứ không phải là một sự bất tiện.
Nhìn mọi vận động như là một cơ hội bồi bổ sức khoẻ, chứ không phải là 
một bất tiện mất thì giờ. 

Đi bộ trong 10 phút để mua sữa hay bánh mì.  

Phải năng động mỗi ngày dưới đủ mọi cách quý vị có thể làm.
Tập thói quen đi bộ hay đi xe đạp thay vì lái xe, hay làm việc bằng tay 
chân thay vì dùng tới các máy móc để tiết kiệm sức người. 

Chơi đùa trong 10 phút với con cái trong vườn hay tại một công viên

Dành ra ít nhất 30 phút tập thể dục trong nhiều ngày, hay tốt hơn trong 
tất cả mọi ngày, trong tuần.

30 phút vận động (hay nhiều hơn) của quý vị có thể là tổng cộng của 
nhiều lúc tập thể dục ngắn hơn trong ngày (có thể chỉ ngắn có 10 hay 15 
phút mỗi lần). Tận hưởng những lúc hoạt động VÀ giảm nguy cơ bệnh 
tiểu đường phát triển. 

Làm những gì cần phải làm để có một cuộc  
sống lành mạnh

ĂN LÀNH MẠNH2

10
+
10
+
10
=
30
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Tìm sự cân bằng lành mạnh để vui sống trong khi tránh cho bệnh tiểu đường 
đừng đến với quý vị hay với gia đình quý vị.
Làm một người mẫu mực để con cái quý vị noi theo.  Ăn uống lành mạnh và vui chơi 
lành mạnh với nhau. Đây là một vài đề nghị để quý vị có thể bắt đầu!
Chơi trò chơi ‘ú tim’ với con cái quý vị ở trong nhà hay ở ngoài vườn;
Làm vườn;
Dẫn con cái ra ngoài công viên hay ra một sân chơi;
Chơi bóng ngoài công viên;
Ghi tên con cái vào các lớp học bơi và mình cũng bơi vài vòng khi chúng nó 
đang học bơi;
Nhẩy theo điệu nhạc, từ các CD hay DVD mà quý vị thích, với con cái của quý vị;
Trông chừng (và chạy theo) con cái quý vị khi chúng đạp xe ba bánh hay xe đạp.

Các lý do mà cả gia đình nên VẬN ĐỘNG! 
Các vận động có thể:

• giúp tránh các bệnh về tim, đột quy và áp huyết cao;
• giảm nguy cơ phát triển của bệnh tiểu đường loại 2 và của một vài bệnh ung thư;
• giúp phát triển và duy trì xương, bắp thịt và các khớp xương lành mạnh để giảm 

nguy cơ chấn thương; và
• phát huy sự lành mạnh tâm lý. 

Tận hưởng cuộc sống Năng Động!
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   để có cuộc sống lành mạnh

Nhận làm 1, 2, 3 để tránh mắc tiểu đường… 

Hỏi bác sĩ của quý vị 
Xét nghiệm tiểu đường cứ 2 năm một lần và học  
hỏi về những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh này

Trước khi mang thai lần nữa
Xét nghiệm xem có mắc tiểu đường hay không  
trước lần mang thai tới của quý vị

Kiểm soát cân lượng của quý vị
Trở lại phạm vi cân nặng tốt của mình 

          Hỏi bác sĩ của quý vị!
Nhớ hỏi bác sĩ của quý vị để được xét nghiệm tiểu đường từ hai tới ba tháng sau khi 
sanh và cứ mỗi hai năm sau đó*.  Xét nghiệm về lượng đường trong máu có thể cho 
thấy các kết quả khác nhau: Tiền tiểu đường, tiểu đường hay ở mức độ tốt.

“Tôi đã thử nghiệm sau khi sanh, bệnh tiểu đường thai kỳ  
của tôi đã biến mất”

Bệnh tiểu đường thai kỳ có thể ‘biến mất’ sau khi quý vị sanh. Nhưng một khi đã 
mắc bệnh này, quý vị có thể đã có trong người các yếu tố di truyền của bệnh tiểu 
đường, vì vậy quý vị nên có những cuộc xét nghiệm tiểu đường thường xuyên. 

Làm những gì cần phải làm để có một cuộc 
sống lành mạnh

Giữ vòng bụng của 
quý vị ở dưới 80cm
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ĂN LÀNH MẠNH3
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Quý vị rất có thể 
sẽ thấy mình mắc 
tiểu đường loại 2 
trước khi con của 
quý vị tới tuổi 
thiếu niên.Dữ
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Tiền tiểu đường  
(còn gọi là: ‘suy yếu khả năng nhịn’ hay ‘suy yếu khả năng dung nạp đường’)

“Tôi đã thử nghiệm và được cho biết là tôi mắc tiền tiểu đường” 

Nếu kết quả xét nghiệm tiểu đường cho thấy là quý vị mắc tiền tiểu đường thì đây 
có nghiã là quý vị có nguy cơ CAO sẽ mắc tiểu đường loại 2 trong một tương lai gần. 
Kết quả không ở trong mức độ mắc tiểu đường nhưng cao hơn mức thông thường. 
Những người mắc tiền tiểu đường có thể làm cho lượng đường trong máu của mình 
trở lại mức bình thường bằng cách vận động và giữ cân nặng của mình ở mức tốt.  
Cuộc thử nghiệm về mức dung nạp đường phải được xét lại mỗi 12 tháng một lần để 
xem mức đường trong máu có tăng không.

Tiểu đường
“Tôi đã thử lại khi con tôi được tám tuần lễ,  
mức đường trong máu của tôi vẫn còn cao”

Một số phụ nữ đã mắc tiểu đường trước khi mang thai mà họ không biết là họ có mức 
đường trong máu cao. Một xét nghiệm bằng thuốc uống (OGTT) về mức dung nạp 
đường sau khi sanh sẽ cho thấy quý vị có mắc tiểu đường hay không. Nếu có thì điều 
quan trọng là quý vị phải gặp một bác sĩ để giúp quý vị kiểm soát lượng đường trong 
máu để tránh những vấn đề về tiểu đường có thể xảy ra.

Tất cả mọi người trong gia đình...
Đây là lúc tốt nhất để bàn với những người thân về bệnh tiểu đường (cha mẹ, ông 
bà, bác, cô, chú). Hỏi xem là gần đây họ đã có xét nghiệm về tiểu đường chưa, và nếu 
chưa thì quý vị nên đề nghị họ gặp bác sĩ của họ để xin được xét nghiệm.
Hỏi những người bạn của quý vị  
xem họ có muốn có một cuộc  
sống lành mạnh bằng cách đi bộ  
với quý vị, gặp nhau tại hồ bơi  
hay tại phòng tập thể dục hay  
không!

Quý vị có thể làm giảm bớt nguy cơ 
mắc tiểu đường loại 2 (và cả nguy 
cơ cho con cái quý vị) bằng cách làm 
những gì quý vị phải làm để có một 
cuộc sống lành mạnh như những đề 
nghị đã đưa ra khi quý vị được chẩn 
đoán mắc tiểu đường thai kỳ.

Dữ
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Các dấu hiệu của bệnh tiểu đường

Phải nhận thức được những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh tiểu đường như: 

• đi tiểu tiện nhiều hơn lệ thường; 
• luôn cảm thấy khát nước; và
• cảm thấy mệt mỏi

Hỏi bác sĩ của quý vị! 
Chẩn đoán sớm và quản lý các bệnh tiền tiểu đường và tiểu đường là việc làm quan 
trọng để giữ cho sức khoẻ tốt, nhất là khi quý vị đang có ý định có thêm con trong 
tương lai. 
những phụ nữ đã mắc tiểu đường thai kỳ có tới 50 phần trăm nguy cơ mắc tiểu 
đường loại 2 vào một lúc nào đó trong tương lai.

“MAY QUÁ, tôi may mắn không ở trong số 50% có nguy cơ  
SẼ mắc tiểu đường …”

Rất đáng tiếc, lúc nào đời sống cũng không giống như những gì chúng ta nghĩ. Nên 
nhớ là một trong số hai phụ nữ đã mắc tiểu đường thai kỳ sẽ mắc tiểu đường loại 2. 
Hãy chọn để tránh mắc tiểu đường!



Tiểu Đường Thai Kỳ đời sống sau bệnh tiểu đường thai kỳ | 13 

       Trước khi có thêm con nữa
Phải xét nghiệm tiểu đường trước!
Nếu kết quả cho thấy quý vị mắc tiểu đường, quý vị có thể bắt đầu chương trình  
quản lý lượng đường cao trong máu một cách thích hợp, trước khi nó ảnh hưởng tới 
em bé của quý vị. Cố giữ cho lượng đường trong máu của quý vị ở trong khoảng từ  
4–7 mmol/L trước khi có thai và trong khi có thai để giảm bớt những trở ngại có 
thể xảy đến cho em bé trong khi em lớn lên. Một số trở ngại có thể xảy ra nếu lượng 
đường trong máu của quý vị cao, gồm cả sự biến dạng của các bộ phận, khó thở, có 
nhiều mỡ quanh dạ dày, và ngay cả đến việc tử vong. 
Nếu kết quả cho thấy quý vị mắc tiền tiểu đường hay ngay cả tiểu đường, điều quan 
trọng là quý vị nên tới gặp một nhân viên cố vấn hay một bác sĩ chuyên khoa về tiểu 
đường trước khi có thai. Cùng với chuyên viên này quý vị sẽ có thể quản lý bệnh tiểu 
đường của mình trước và trong khi mang thai.  
Một vài vấn đề nên bàn với nhóm chuyên viên về tiểu đường gồm cả:

• Axít Folic: Bắt đầu uống ít nhất là 3 tháng trước khi có thai.
• Đo lượng đường trong máu: Hỏi về mức lượng đề nghị để cố giữ nó khi có ý định 

có thai (vào khoảng từ 4–7mmol/L). Bác sĩ hay nhân viên cố vấn có thể bàn với 
quý vị về việc quý vị bắt đầu chích insulin để giúp quý vị quản lý lượng đường 
trong máu của mình.

Tôi muốn có thêm một đứa con nữa

Tìm ra sự hiện hiện của bệnh 
tiểu đường trước hay vào lúc 
đầu của thời kỳ thai nghén bằng 
một cuộc xét nghiệm bằng 
thuốc uống về mức dung nạp 
đường. Lượng đường có trong 
máu ở một mức tốt sẽ giúp giảm 
đi những sự phức tạp khi em 
bé lớn lên trong lúc mức lượng 
đường trong máu cao.
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       Kiểm soát cân nặng của mình 

Tùy theo số lượng quý vị muốn nhẹ bớt, quý vị có thể phải mất một khoảng thời gian 
để mang cân nặng của mình về mức lành mạnh. Nên nhớ, nếu quý vị là người nặng 
quá ký, bất cứ Kg nào mất đi được đều là tốt cả. Mất đi 6kg hay hơn nữa sẽ giảm nguy 
cơ mắc tiểu đường loại 2 một cách đáng kể. 
Đề ra những mục tiêu thực tế và tìm sự giúp đỡ chuyên nghiệp là điều hệ trọng giúp 
quý vị giữ được những gì mình muốn giữ! Hẹn gặp một chuyên viên về dinh dưỡng để 
được chỉ dẫn về cách ăn uống lành mạnh cho quý vị và gia đình, và nếu cần, các chi 
tiết về việc giảm cân nặng.
Vòng bụng có thể được dùng để làm một tiêu chuẩn làm việc để giữ / có một cân 
nặng tốt.

Tiêu chuẩn vòng bụng (cm)

Bảng liệt kê mức cân nặng đối với chiều cao của đàn ông và đàn bà trên 18 tuổi

 

 
 

Để đạt được những kết quả tốt trong việc đạt được một lối sống lành mạnh và làm 
giảm bớt nguy cơ mắc tiểu đường loại 2, hãy phối hợp các vận động cơ thể với một 
chế độ ăn uống lành mạnh.

Cố giữ một cân nặng tốt

3

Khỏe mạnh Nặng quá ký Mập phì

Đàn ông 94 94-101.9 ≥102

Đàn bà 80 80-87.9 ≥88

30
40

140cm 55” 150cm 59” 160cm 63” 170cm 67”
Chiều cao – không mang giầy dép

kg

180cm 71” 190cm 75”

50
60
70
80

90
100
110
120

dưới ký

mức cân tốt 

nặng quá ký

mập phì
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Các trang mạng nên xem

Quý vị có thể tìm thấy nhiều thông tin hơn về làm sao để làm chậm lại bệnh 
tiểu đường tại các trang mạng dưới đây:
Kế Hoạch Dịch Vụ Tiểu Đường Quốc Gia (NDSS)
www.ndss.com.au

Tiểu Đường Úc
www.diabetesaustralia.com.au

Hiệp Hội Tiểu Đường Thai Kỳ Úc-Á  (ADiPS)
www.adips.org

Tập thể dục
Tìm “Physical Activity” trong các trang mạng của Tiểu Bang / Lãnh Thổ của quý vị

Hướng dẫn về chế độ ăn uống Úc
http://www.nhmrc.gov.au/guidelines/publications/n55



Mục đích của cẩm nang này là để giúp các phụ nữ đã mắc Tiểu Đường Thai Kỳ, và gia đình, bạn bè của quý 
vị, hiểu rõ ảnh hưởng của bệnh tiểu đường đối với quý vị và gia đình. Hãy sống lành mạnh hơn để giảm 
nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 cho quý vị và gia đình.

Việc soạn thảo cẩm nang này đã được “Ban Điều Hành về Đời Sống Sau Tiểu Đường Thai Kỳ” phối hợp cho 
Hiệp Hội Tiểu Đường Úc và Hội Tiểu Đường Thai Kỳ Úc-Á dưới sự tài trợ của Kế Hoạch Dịch Vụ Tiểu Đường 
Quốc Gia (NDSS).

NDSS là một sáng kiến của chính phủ Úc do cơ quan Tiểu Đường Úc điều hành. NDSS cũng cung cấp các 
sản phẩm liên quan tới tiểu đường với giá hạ và cung cấp các thông tin và các dịch vụ giúp đỡ cho người 
mắc tiểu đường. Việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và dành cho tất cả mọi công dân Úc được chẩn đoán 
mắc tiểu đường. Hãy tới www.ndss.com.au hay gọi 1300 136 588. Phát hành lần đầu tiên vào năm 2009.

Ban Điều Hành cũng xin cảm tạ sự đóng góp nồng hậu của các phụ nữ, những người bạn đường và các em 
bé của họ, đã tham dự những buổi họp để thâu thập các tài nguyên chính yếu, các nhân viên điều hợp các 
nhóm và Hilary, Husna và Janet.

“Khi được biết là tôi mắc tiểu đường thai kỳ, tôi 
lo là sẽ có các vấn đề về con của tôi. Qua hết 

thời kỳ thai nghén là tôi đã trút được một gánh 
nặng lớn. Bây giờ bác sĩ khuyên tôi nên cẩn 

thận để khỏi mắc tiểu đường nữa.”
Jenny mẹ của Sam 10 tháng


