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Ăn uống lành mạnh cùng với vận động thể chất đều đặn có thể giúp quý vị 
kiềm chế mức đường trong máu (đường huyết), giảm mỡ máu (cholesterol và 
triglycerides), và duy trì được cân nặng của một người khỏe mạnh. Tham khảo 
tờ thông tin Hoạt động thể chất và Tiểu đường loại 2 để biết thêm về cách hoạt 
động hằng ngày.

Nên ăn gì?
Để kiềm chế tiểu đường, các bữa ăn cần phải:

> Khẩu phần ăn phù hợp – không quá nhiều
> Ăn đều đặn và dàn trải trong ngày
> Ăn ít béo, nhất là chất béo bảo hòa
>  Ăn chủ yếu thực phẩm carbohydrate như ngũ cốc và bánh mì nguyên hạt, đậu sấy 

khô, đậu lăng, trái cây và rau có tinh bột.���

Các trang sau đây cung cấp thông tin về những loại thực phẩm khác nhau và 
hiệu quả của chúng đối với sức khỏe:

Các loại mỡ (chất béo)  trang 2
Carbohydrate (Đường hay chất tinh bột) trang 3
Đường / Chất làm ngọt thay thế  trang 5
Chất đạm (protein)  trang 5
Rượu   trang 6

Hoạch định bữa ăn trong một ngày tiêu biểu:

Bữa sáng trang 7
Bữa ăn nhẹ trang 7
Bữa ăn chính trang 7
Ăn giữa bữa (nếu cần) trang 8

Bữa ăn lành mạnh đối với người tiểu đường không 
khác với bữa được khuyên cho người thường. 
Không cần làm bữa cơm riêng biệt hay là mua thực 
phẩm đặc biệt, vì vậy xin cứ thoải mái và thưởng 
thức đồ ăn lành mạnh cùng toàn thể gia đình.

Nói chuyện bệnh tiểu đường  
Bản số 15
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các lựa chọn thức ăn

Chất béo
Chất béo có hàm lượng năng lượng cao nhất (kilojoule hay calorie) trong số tất cả 
các thức ăn.��� Ăn quá nhiều chất béo có thể làm tăng cân và về lâu dài khó kiềm chế 
mức đường trong máu.��� Nhưng mặt khác, lượng nhỏ chất béo lành mạnh hơn lại thêm 
hương vị cho đồ ăn, cải thiện sức khỏe và làm giảm nguy cơ bệnh tim.��� Vì thế, loại và 
lượng chất béo nào quý vị ăn là quan trọng.���

Chất béo bảo hòa và chất béo ‘trans’ (trans fat) 
Quan trọng là phải giới hạn hai chất béo bảo hòa và trans fat, bởi vì chúng làm tăng mức 
LDL-C (cholesterol xấu) và hạ thấp mức cholesterol tốt.��� 
Chất béo bảo hòa được tìm thấy ở các loại thức ăn có nguồn gốc động vật như thịt mỡ, 
sữa, bơ, và phô mai.��� Chất béo thực vật bảo hòa gồm có dầu cọ (được tìm thấy trong chất 
béo đặc dùng nấu nướng, thức ăn vặt hay ăn liền) và sản phẩm dừa như dừa copha hay 
nước cốt dừa.���   
Lượng nhỏ trans fat có tự nhiên trong thịt và đồ ăn từ sữa cũng như các thực phẩm khác 
trong quá trình chế biến như margarines.��� Nguồn đồ ăn có trans fat bao gồm margarines 
cứng (thường là margarines nấu ăn), thực phẩm chiên ngập mỡ/dầu và sản phẩm đồ ăn 
thương mại được làm bằng shortening (mỡ làm bánh xốp giòn) như bánh ngọt.���

Để giảm chất béo bảo hòa và trans fat:

> Chọn các loại sữa trứng (custard), kem, sữa chua, và sữa ít béo hay giảm béo.���
> Chọn thịt nạc và cắt bỏ mỡ trước khi nấu.���
> Thịt gà bỏ da (tốt hơn nên bỏ da trước khi nấu).���
>  Tránh dùng bơ, mỡ heo, mỡ thịt quay, kem, kem chua, dừa copha, nước cốt dừa, 

và margarines cứng dùng nấu nướng.���
> Hạn chế phô mai, dùng các loại giảm bớt béo.���
>  Hạn chế ăn bánh ngọt, bánh bông lan, bánh puddings, sô-cô-la và bánh quy kem 

vào những dịp đặc biệt.���
>  Hạn chế dùng các loại thịt deli đã qua chế biến  (devon/ xúc xích/ fritz/ thịt đóng 

bánh, gà đóng bánh, xúc xích salami, v.���v.���) và các loại xúc xích khác.���
>  Tránh ăn thực phẩm chiên xào mang về như khoai tây chiên, thịt gà rán và cá tẩm 

bột.��� Chọn gà BBQ (không da) và cá nướng thay vào đó.���
>  Tránh ăn thực phẩm chiên xào mang về như khoai tây chiên, thịt gà rán và cá tẩm 

bột.��� Chọn gà BBQ (không da) và cá nướng thay vào đó.���
> Tránh dùng bánh pa-tê (pie), bánh nướng nhân thịt (sausage roll) và các loại bánh 
   ngọt pastry.���
>  Tránh các loại sốt có kem hay nước sốt trộn rau.��� Chọn loại sốt có cà chua hay 

thành phần chất béo thấp và nước sốt trộn rau ít béo làm từ lượng nhỏ chất béo 
polyunsaturated hay monounsaturated (như dầu hướng dương, dầu grapeseed, 
ô-liu hay canola).��� Một số sốt và nước sốt trộn rau có thể có nhiều muối, dù ít chất 
béo.��� Hãy chọn các loại ít muối hoặc quý vị tự làm và không thêm muối.���> Limit 
creamy style soups.���

>  Giới hạn loại súp nhiều kem

Ăn quá nhiều chất béo có thể khiến tăng cân và về lâu dài khiến khó 
kiềm chế mức đường trong máu
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Chất béo polyunsaturated và monounsaturated
Một số chất béo có thể quan trọng cho sức khỏe.��� Hãy dùng loại polyunsaturated và 
monounsaturated để có được mức cân bằng tốt.���

Chất béo polyunsaturated gồm
• Các loại margarine polyunsaturated (kiểm tra nhãn có từ này ‘polyunsaturated’)
•  Dầu hướng dương, safflower, dầu đậu nành, bắp, dầu hạt bông (cottonseed), 

grapeseed và dầu mè
•  Chất béo này có ở các loại cá có dầu như cá trích, cá thu, cá sardine, cá hồi và cá ngừ

Chất béo monounsaturated gồm
• Margarine canola và ô-liu
• Dầu ô liu và canola
•  Trái bơ
Các loại hạt, hạt đậu, bơ đậu xay nhuyễn và dầu đậu phộng đều chứa cả hai chất béo 
monounsaturated và polyunsaturated.���

 Vài ý tưởng về thưởng thức chất béo lành mạnh:

> Chiên xào thịt và rau bằng một ít dầu canola, dầu ôliu (hoặc phun dầu) với tỏi hay ớt

>  Trộn xà lách hay rau hấp với một ít dầu ô-liu và nước chanh trái hay dấm

> Rắc các hạt mè (vừng) lên rau hấp

> Dùng bánh mì linseed và quét một ít margarine canola

> Ăn vặt một vốc tay các hạt không tẩm muối hay  thêm một ít vào xà lách hoặc 
   món chiên xào

> Phết trái bơ lên sandwich và bánh mì nướng, hoặc thêm vào cho món xà lách

>  Ăn thêm cá (tuần 2 lần) vì cá có một loại mỡ đặc biệt (omega 3) có lợi cho tim 
mạch quý vị

> Dùng nhiều đồ rang khô, nướng, bỏ lò microwave và chiên xào bằng chảo không dính

Carbohydrate 
Thực phẩm carbohydrate là nguồn năng lượng tốt nhất cho cơ thể.��� Khi được tiêu hóa, 
chúng phân hủy để tạo ra đường glucose trong máu.��� Nếu quý vị ăn các bữa thường lệ 
và dàn trải đều trong ngày các loại đồ ăn carbohydrate, sẽ giúp duy trì được mức năng 
lượng mà không khiến mức đường trong máu tăng cao.���
Nếu dùng insulin hay thuốc viên trị tiểu đường, quý vị có thể cần ăn vặt giữa bữa.��� Hãy 
bàn với Chuyên viên Dinh dưỡng đang Hành nghề được Tín nhiệm (APD) hay Nhà 
giáo dục Tiểu đường có Thẩm quyền (CDE).���
Các loại thực phẩm carbohydrate được tiêu hóa sẽ sản xuất ra đường glucose.��� Lượng 
carbohydrate ăn vào ảnh hưởng đến mức đường trong máu tăng bao nhiêu sau khi ăn.��� 
Khẩu phần ăn quá lớn có nghĩa là gia tăng quá cao.���
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các lựa chọn thức ăn
Mặc dù các thực phẩm carbohydrate phân hủy thành glucose, nhưng xảy ra ở tốc độ 
khác nhau – một số chậm, một số khác nhanh.��� Chỉ số glycemic (GI) là cách diễn tả đồ 
ăn có chứa carbohydrate ảnh hưởng mức đường trong máu ra sao? Chỉ số này (GI) ở 
đồ ăn cũng ảnh hưởng đến cơ thể quý vị đáp ứng với đường huyết.���
Phối hợp tốt nhất là ăn lượng carbohydrate vừa phải và bao gồm đồ ăn có nhiều chất 
xơ, nghĩa là có chỉ số GI thấp.��� Chuyên viên dinh dưỡng (APD) sẽ gợi ý quý vị cần 
dùng bao nhiêu.���

Thức ăn liệt kê sau đây có nhiều carbohydrate và là thứ lựa chọn lành mạnh. 
Những thứ in đậm có chỉ số GI thấp hơn.

>  Bánh mì hay bánh mì ổ – nhất là các loại bánh mì nguyên hạt và bánh mì nâu 
(wholemeal) như loại Burgen® Breads, Tip-Top 9 Grain Original, 9 Grain 
Wholemeal®, 9 Grain Original Mini Loaf, Wonderwhite® có chỉ số GI thấp hơn.���

>  Ngũ cốc ăn sáng nhiều chất xơ như yến mạch, All-Bran®, Guardian®, Weet-
Bix® hay muesli không nướng.���

>  Mì pasta, gạo (Basmati hay Doongara) và các loại khác như lúa mạch, bulgur và 
couscous.���

> các loại đậu – đậu baked bean, đậu lửa (kidney bean), đậu hạt tròn (chick 
   pea), đậu lăng, hỗn hợp 3 thứ đậu.
>  Trái cây – các loại như táo, cam, đào, chuối, trái dưa.��� Trái cây là nguồn chất 

xơ tốt; hãy cố ăn dạng trái thay vì nước ép.��� Hãy dùng ít nhất 2 phần trái cây mỗi 
ngày (một phần bằng một miếng táo, cam hay lê trung bình HOẶC 2 miếng nhỏ 
trái kiwi, mận).��� 

>  Sản phẩm sữa hay đồ thay thế sữa – hãy chọn loại sữa ít béo, đồ uống từ đậu 
nành (có thêm canxi), sữa chua và sữa trứng.��� Hãy dùng 2-3 phần mỗi ngày 
(một phần bằng 1 cốc sữa HOẶC 200g sữa chua).��� 

>  Rau củ chứa lượng carbohydrate lớn – khoai tây, khoai lang (màu vàng cam), 
khoai mỡ, bắp.��� Những loại khác (như rau xà lách, rau xanh và rau củ màu cam) 
nói chung ít carbohydrate nên ít tác động đến mức đường trong máu.��� Hãy dùng 
ít nhất 5 phần rau củ mỗi ngày (1 phần = 1 cốc rau củ trộn HOẶC nửa cốc rau củ 
nấu chín HOẶC 1 củ khoai tây trung bình)

>  Quý vị cũng cần xem xét tính chất dinh dưỡng khác trong một món ăn như hàm 
lượng chất béo, muối, và đường được thêm vào.��� Trong khi một số đồ ăn chất béo 
cao và nhiều đồ ăn có đường có chỉ số GI thấp như sôcôla, kem lạnh và muesli 
nướng,nhưng  chúng thường không thích hợp cho việc ăn uống hàng ngày.���

>  Một số đồ ăn chơi (như bánh quy ngọt hay khô, sô-cô-la hay khoai tây chiên) 
và đồ ăn có đường (như mứt, mật ong, hay đường) cũng là dạng thức ăn 
carbohydrate.��� Có thể ăn với lượng nhỏ.���

Phối hợp tốt nhất là ăn những lượng carbohydrate vừa phải và dùng 
đồ ăn nhiều chất xơ cũng sẽ cho mức chỉ số GI thấp hơn.���
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Đường
Chương trình ăn uống lành mạnh cho người bệnh tiểu đường có thể cho phép có 
đường.��� Tuy nhiên, quan trọng là phải xem giá trị dinh dưỡng của đồ ăn.��� Nhất là đồ ăn 
năng lượng cao như đồ ngọt, kẹo que, và nước ngọt thông thường đều không nên dùng.���
Một chút đường có thể dùng trong nấu ăn và các công thức chế biến cũng được thay 
đổi để sử dụng ít hơn lượng đường quy định hoặc thay thế bằng các chất làm ngọt 
khác.��� Hãy chọn công thức nào ít chất béo (nhất là chất béo bảo hòa) và có chất xơ.��� 
Nói chung, đồ ăn có thêm đường nên dùng dè dặt (nhà chế biến đôi khi dùng nước ép 
trái cây hoặc những nguồn đường khác để tránh sử dụng đường ăn hàng ngày).��� Nếu 
mỗi lần ăn quá nhiều đường cũng có thể ảnh hưởng đến cân nặng, vấn đề răng và kiểm 
soát tiểu đường nói chung.��� Hãy bàn với chuyên viên dinh dưỡng hay nhà giáo dục tiểu 
đường xem khi nào và có nên thường xuyên dùng loại thực phẩm hay đồ uống này.���

Các chất làm ngọt thay thế 
Trong khi không cần phải luôn dùng chất làm ngọt thay thế cho đường, sản phẩm làm 
ngọt nhân tạo vẫn là chất thay thế thích hợp cho các loại đồ ăn và đồ uống cần mức 
đường cao như nước ngọt đậm đặc cordial và nước ngọt.���
Các chất làm ngọt thay thế thuộc các nhóm acesulphame K (950)*, aspartame (951)*, 
cyclamate (952)*, saccharin (954)*, sucralose (955)*, alitame (956)*, stevia (960)* hay 
neotame (961)* đều phù hợp cho bệnh nhân tiểu đường.��� Những chất này không cung 
cấp năng lượng, không ảnh hưởng mức đường trong máu và có trong nhiều sản phẩm 
ít năng lượng.��� Tất cả những chất này đều được Tổ chức Tiêu chuẩn Thực phẩm Food 
Standards Australia New Zealand chấp thuận cho sử dụng ở Úc.��� Tuy nhiên, điều quan 
trọng cần nhớ là nhiều loại thực phẩm dùng chất làm ngọt thay thế (như nước ngọt) 
không phải là loại cần dùng hàng ngày, do đó nên tiêu thụ số lượng nhỏ.���

Chất đạm (Protein) 
Phần lớn thực phẩm có protein không ảnh hưởng trực tiếp đến mức đường trong máu.��� 
Đây là các loại thịt nạc, thịt gia cầm bỏ da, đồ biển, trứng (không chiên), các loại hạt 
không tẩm muối và sản phẩm đậu nành như đậu hủ và rau củ (đậu sấy và đậu lăng).��� 
Các loại đậu là nguồn chất xơ tốt và nên dùng thường xuyên.��� Chúng cũng là loại thực 
phẩm carbohydrate, vì thế có ảnh hưởng đến mức đường trong máu.��� 
Thực phẩm có protein sản xuất các chất dinh dưỡng quan trọng cần cho sức khỏe.��� 
Tuy nhiên hầu hết người Úc đã ăn đủ protein, nên không cần ăn thêm.���

Các thực phẩm khác, đồ gia vị chế biến và đồ uống.���
Quý vị có thể dùng thực phẩm này để thêm vào hương vị và đa dạng cho bữa ăn:

> Các loại rau thơm (herbs), gia vị, tỏi, ớt, nước chanh vàng (lemon juice), dấm và 
   các đồ gia vị khác
> Sản phẩm có nhãn ghi ‘năng lượng thấp’ như nước ngọt ‘diet’/ ít năng lượng,  
   thạch/rau câu ít năng lượng
> Nước, nước soda, nước khoáng thường, nước trà, cà phê, trà thảo dược

* Con số này có thể có trong danh sách thành phần chỗ ghi nhãn sản phẩm.��� 
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các lựa chọn thức ăn

Rượu 
Nếu quý vị dùng rượu, nói chung có thể được chấp nhận nếu uống 2 phần thông 
thường mỗi ngày.��� Tuy nhiên, nếu cần giảm cân, phải hạn chế uống rượu thêm nữa.��� 
Tốt nhất uống rượu vào bữa ăn hoặc cùng với thức ăn có chứa carbohydrate, và nhắm 
đến có những ngày không rượu.���

Một phần uống thông thường tương đương với:

> 100 ml rượu vang > 285 ml bia thường
> 30 ml rượu mạnh > 60 ml rượu vang mạnh
> 425 ml bia ít độ cồn (dưới 3% cồn)

Điều quan trọng cần nhớ:

> Các đồ uống có cồn đều có nhiều năng lượng và khiến tăng cân.���
> Bia ‘lite’ hay bia có độ cồn thấp chứa ít chất rượu hơn bia thường, vì vậy một  
   phần uống bia này nhiều hơn thường lệ có thể được phép.��� 
>  Người tiểu đường không cần uống bia ‘diet’ hay bia có ít carbohydrate.��� Các bia 

này có thể ít carbohydrate, nhưng không nhất thiết có độ cồn thấp hơn.��� 
>  Khi hòa 2 đồ uống, hãy dùng thứ có năng lượng thấp như cola ‘diet’, nước ginger 

‘diet’, nước tonic ‘diet’.���
>  Uống nhiều rượu có thể gia tăng nguy cơ hạ đường huyết nếu quý vị đang dùng 

insulin hay các thuốc viên trị tiểu đường nào đó.���
>  Một số người có thể cần uống ít rượu hơn thường lệ được khuyến cáo vì tuổi tác, 

đang dùng thuốc men hay cần xuống cân.��� Hãy bàn vấn đề rượu với bác sĩ hay 
chuyên viên dinh dưỡng và tham khảo tờ thông tin Rượu và bệnh Tiểu đường.���

Kiềm chế cân nặng
Dư cân nhất là ở vùng thắt lưng khiến rất khó kiềm chế bệnh tiểu đường và làm tăng 
nguy cơ bệnh tim.���
Xuống cân ít (5 - 10% trọng lượng cơ thể ) cũng là rất đáng kể cho sức khỏe nếu quý 
vị quá ký.��� Nhưng khi cần xuống thêm cân và nếu được, quý vị tất nhiên cũng nên làm.��� 
Đo vùng thắt lưng là cách kiểm tra mức tiến bộ, thay cho cách dùng cân thường lệ.��� Nói 
chung, nếu là người có gốc Caucasian,  ở phụ nữ nên nhắm đến chu vi thắt lưng dưới 
80cm, và ở nam giới nên dưới 94cm.��� Mức đo thích hợp với các nhóm sắc tộc khác có 
thể hỏi bác sĩ.���

Nếu uống rượu, tốt nhất là uống cùng với bữa ăn và cố có được những 
ngày không rượu mỗi tuần.���

* NHMRC, Các Hướng dẫn của Úc làm Giảm Nguy cơ Sức khỏe do Uống Rượu (2009).���
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Nếu quý vị đang quá cân ở vùng bụng, hãy cố làm xuống cân bằng cách:
• Dùng khẩu phần ăn ít và theo chương trình ăn kiêng năng lượng thấp và ít chất béo 

(nhất là chất béo bảo hòa).��� Chuyên viên dinh dưỡng (APD) có thể giúp quý vị lời 
khuyên cụ thể về điều chỉnh thực phẩm ăn để xuống cân.���

• Hoạt động thể chất đều đặn như đi bộ, khiêu vũ, đi xe đạp, hay bơi lội.���
• Lấy lời khuyên của bác sĩ, chuyên viên dinh dưỡng (APD), nhà giáo dục tiểu đường 

(CDE) hay Tổ chức Tiểu đường ở Lãnh thổ hoặc Tiểu bang.���

Thí dụ về chương trình bữa ăn tiêu biểu trong 1 ngày
Hãy lựa chọn đồ ăn ưa thích, hợp khẩu vị và nhớ dùng đồ ăn có carbonhydrate 
trong bữa chính hay bữa nhẹ để giúp kiểm soát mức đường trong máu.��� Đồ ăn có 
carbohydrate được in nghiêng để nhấn mạnh trong bảng thực đơn dưới đây.���

 Điểm tâm – ví dụ…
• 1 cốc cơm, mì hay cháo gạo có rau củ cộng với 1 phần trái cây.��� Hãy thêm 1 phần ăn 

nhỏ thịt nạc, thịt gia cầm bỏ da, cá hay trứng nếu thích, HOẶC 
• 2 lát bánh mì, bánh mì nướng hay bánh mì ổ (ưu tiên loại bánh mì nguyên hạt, nâu 

hay bánh mì trắng có nhiều chất xơ) và quết lớp mỏng margarine, bơ đậu phộng, 
mứt, Vegemite HOẶC ăn với thịt nạc , thịt gà bỏ da, cá, đậu hủ hay trứng và rau củ 
cộng với 1 phần trái cây HOẶC 1 ly sữa ít béo/ sữa đậu nành HOẶC

• ¾ ly ngũ cốc điểm tâm có chất sợi cao cùng với sữa ít béo/ sữa đậu nành và 1 phần 
ăn trái cây

• Trà, cà phê, nước.���

• Bữa ăn nhẹ: – ví dụ… 
• 1 chén súp mì có thịt nạc, thịt gà không da, cá, đậu hủ hay trứng và nhiều rau củ, 

HOẶC
• 1 bánh mì sandwich hay bánh mì ổ (ưu tiên loại mì nguyên hạt, nâu hay bánh mì 

trắng có nhiều chất xơ) với thịt nạc, thịt gà không da, cá, đậu hủ hay trứng và rau củ.���
• 1 phần trái cây HAY 1 ly sữa ít béo / sữa đậu nành.���
• Trà, cà phê, nước.���

Bữa ăn chính – ví dụ…
• 1 cốc cơm hay mì HOẶC 2 củ khoai tây trung bình hay 1 phần nhỏ khoai môn, sắn 

hay khoai lang HAY 1 cốc bắp ngọt 
• Các loại rau củ khác/ rau trộn (ăn thoải mái)
• Một khẩu phần nhỏ thịt nạc, thịt gia cầm không da, đồ biển, trứng hay đậu hủ.��� Dùng 

một ít dầu ăn lành như dầu phộng, dầu mè hay dầu canola (ví dụ 1 – 2 muỗng nhỏ).��� 
Dùng thật ít nước chấm hay sốt như tương đậu đen, tương hoisin, nước tương, dầu 
hào hay tương đậu nành.��� Những loại sốt này có rất nhiều muối

• Một phần trái cây hay một ít sữa chua hay custard (sữa trứng) ít béo.��� 

Có thể ăn bữa chính vào buổi trưa hay tối tùy theo ý thích.���
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các lựa chọn thức ăn
Ăn nhẹ giữa bữa
Người tiểu đường đang dùng 1 số loại thuốc viên hay insulin có thể cần ăn nhẹ giữa 
bữa và bữa trước khi đi ngủ.��� Tuy nhiên, đa phần những ai cần kiểm soát cân nặng 
sẽ không cần ăn bữa nhẹ này.��� Để biết những gì tốt nhất cho quý vị, hãy bàn luận với 
chuyên viên dinh dưỡng hay nhà giáo dục tiểu đường.���  
Ý tưởng tốt ăn bữa nhẹ nên là 1 miếng trái cây, 1 hũ sữa chua ít béo, 1 ly sữa ít béo, 
1 lát bánh mì nguyên hạt, 1 lát bánh mì có trái cây khô hay 2 bánh quy crispbreads 
mỏng.��� Hãy xem tờ thông tin Bữa ăn nhẹ Lành mạnh và bệnh Tiểu đường để biết thêm. 
Tổ chức Tiểu đường Lãnh thổ hay Tiểu bang nơi quý vị ở khuyến cáo những ai bị tiểu 
đường nên đến chuyên viên dinh dưỡng (APD) để lấy lời khuyên.���

Để biết thêm thông tin
Hoạch định thực đơn mẫu ở trang 7 chỉ có tính hướng dẫn.��� Để biết thêm thông tin cho 
từng người, xin gặp Chuyên viên Dinh dưỡng đang Hành nghề được Tín nhiệm (APD).���

Để tìm một APD nơi quý vị ở, hãy liên lạc:
• Hội Dietitians Association of Australia theo số 1800 812 942 hay trang mạng  

www.���daa.���asn.���au
• Tổ chức Bệnh tiểu đường ở Tiểu bang hay Lãnh thổ nơi quý vị cư ngụ tại số  

1300 136 588, hay đến trang mạng như được liệt kê dưới đây.��� 
• Có chuyên viên dinh dưỡng ở nhiều bệnh viện địa phương, tổ chức bệnh tiểu đường 

và các trung tâm y tế cộng đồng, và họ cũng được liệt kê trong niên giám điện thoại.���
Hãy nhớ – thực phẩm lành mạnh và hoạt động đều đặn giúp quý vị khỏe mạnh!

Quý vị có muốn tham gia tổ chức tiểu đường hàng đầu của Úc không?
> Dịch vụ tiểu đường > Tạp chí miễn phí > Dịch vụ trẻ em
> Ấn phẩm giáo dục > Giảm giá sản phẩm > Các nhóm hỗ trợ

Để biết thêm thông tin, hãy điện thoại số 1300 136 588 hay thăm trang mạng của Tổ chức 
này ở Lãnh thổ/ Tiểu bang nơi quý vị cư ngụ.��� 
ACT www.���diabetes-act.���com.���au NSW www.���australiandiabetescouncil.���com
NT www.���healthylivingnt.���org.���au QLD www.���diabetesqueensland.���org.���au
SA www.���diabetessa.���com.���au  TAS www.���diabetestas.���com.���au
VIC www.���diabetesvic.���org.���au  WA www.���diabeteswa.���com.���au

Thiết kế nội dung và sản xuất tờ thông tin tiểu đường này được thực hiện qua:  

> ACT Diabetes ACT  > NSW Australian Diabetes Council 
 > NT Healthy Living NT > QLD Diabetes Australia – Queensland 
> SA Diabetes SA  > TAS Diabetes Tasmania
> VIC Diabetes Australia – Vic  > WA Diabetes WA

Nội dung giáo dục và y học ban đầu của bản thông tin này đã được Ủy ban Giáo dục và Chăm 
sóc Y tế bệnh Tiểu đường Úc duyệt lại.��� Sao chụp ấn bản này chỉ được phép cho các mục tiêu 
giáo dục.��� Sao chép dưới mọi hình thức khác do đệ tam nhân đều bị cấm đoán.��� Để biết thêm 
các vấn đề liên hệ đến tờ thông tin này, xin liên lạc với Cục xuất bản Quốc gia tại địa chỉ mạng 
dapubs@tpg.���com.���au hoặc điện thoại số 02 9527 1951.���

Các nhà chuyên môn y tế: Để lấy lượng lớn nguồn thông tin này, xin liên lạc Diabetes Australia nơi Lãnh thổ/ 
Tiểu bang quý vị ở theo danh sách liệt kê.���

In lại tháng 8/2010    Loạt thông tin tiểu đường từ các Tổ chức bệnh Tiểu đường ở Tiểu bang / Lãnh thổ -  
Tác quyền© 2010


