
Hoạt động thể chất đều đặn và đủ rất quan trọng để duy trì sức khỏe và bảo đảm 
kiểm soát tốt bệnh tiểu đường. Khi quý vị nghĩ ‘nói dễ hơn làm’, quý vị có thể 
ngạc nhiên nếu biết được việc vận động là chuyện ‘có làm – có hưởng’. Hoạt 
động thể chất đều đặn có thể trở thành những chuỗi ngày thích thú, có ích lợi 
lâu dài cho bệnh tiểu đường cũng như sức khỏe tổng quát của quý vị.

Tại sao lại hoạt động thể chất?
Hoạt động thể chất rất cần thiết để mọi người được khỏe mạnh. Với những người bệnh 
tiểu đường, hoạt động thể chất đều đặn còn có nhiều lợi ích lớn lao hơn. 

Đối với người bệnh tiểu đường, hoạt động thể chất giúp:
• Cải thiện việc cơ thể đáp ứng với insulin, hạ thấp mức đường trong máu (đường 

huyết)
• Hạ thấp huyết áp và mức cholesterol (mỡ trong máu), giảm bớt nguy cơ bệnh tim
• Kiểm soát trọng lượng
• Giảm nguy cơ phát các biến chứng tiểu đường.

Các mặt tích cực khác gồm:
• Xương cứng chắc hơn • Tính khí tốt hơn
• Mức năng lượng gia tăng • Áp lực và căng thẳng tinh thần giảm bớt
• Giấc ngủ được cải thiện.

Những hoạt động nào được khuyên?
Các hoạt động thể dục nhịp điệu giúp cơ bắp vận động như đi bộ, bơi lội hay đi xe đạp đều 
được khuyến cáo. Không phải ai cũng thấy hoạt động là thích thú, vì thế hãy chọn hoạt 
động nào quý vị thích làm và giúp mình vận động.
Các hoạt động tập luyện thể lực khiến phải sử dụng cơ bắp để đề kháng như ngồi xổm hay 
nâng vật nặng (tập tạ) cũng đều được khuyến cáo. 
Các ý tưởng giúp quý vị vận động:
• Đi bộ xét ra dễ dàng, không tốn kém và không đòi hỏi kỹ năng đặc biệt nào. Chỉ cần 1 

đôi giày tốt để đi. Tốc độ và quãng đường tăng dần khi quý vị khỏe mạnh hơn.
• Cần sáng tạo và thử làm một việc nào đó khác - có thể là khiêu vũ, thể dục nhịp điệu 

dưới nước, đi trong nước hoặc tập Tai Chi (Thái cực quyền). Hãy kiểm tra với trung tâm 
cộng đồng nơi quý vị ở để biết những chương trình miễn phí.

• Đứng và đi lại trong khi nói điện thoại thay vì ngồi.

Hoạt động thể chất mang lại ích lợi cho mọi 
người qua nhiều cách  nhưng với người tiểu 
đường, hoạt động thể lực đều đặn, ăn uống 
đúng và không hút thuốc rất quan trọng cho sức 
khỏe sau này.
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Tiếp tục ...
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• Xem xét mua một máy đếm bước đi và đếm bước đi hằng ngày, nhằm gia tăng đến 
mức độ quý vị và bác sĩ định ra. 

• Hãy nghĩ về những chuyện phải làm bằng máy. Quý vị có thể làm một cách năng 
động hơn không?

Bao nhiêu là đủ?
Cần bao nhiêu thời gian sẽ tùy thuộc vào loại hoạt động quý vị chọn và việc quý vị có cần 
giảm cân hay không.

Vận động có cường độ vừa phải
Nhắm thực hiện ít nhất 30 phút các hoạt động thể chất căng thẳng vừa phải, như đi bộ 
nhanh hoặc bơi lội hằng ngày. Việc này có thể chia làm 2 buổi 15 phút hoặc 3 buổi 10 
phút. Để thực hiện mức hoạt động thể chất có cường độ vừa phải, quý vị cần để ý tới 
hơi thở và nhịp tim gia tăng và có thể ra mồ hôi một chút. Nếu quý vị thở hổn hển và 
không thể nói được, có lẽ quý vị vận động quá sức.
Nếu cố gắng giảm cân/ký, quý vị cũng cần nhắm tới tập 60 đến 90 phút mỗi ngày. Điều 
này tùy vào hoạt động quý vị đã và đang có, và những điều khác như thực phẩm ăn 
uống. Hãy bàn với bác sĩ, chuyên viên dinh dưỡng và chuyên viên sinh lý vận động về 
việc này.

Vận động có cường độ mạnh
Mỗi tuần quý vị có thể chọn tập 3 buổi 20 phút vận động cường độ mạnh như chạy bộ nhẹ, 
chạy nhanh, tham gia lớp thể dục nhịp điệu hoặc làm vườn vất vả, để thay thế cho việc 
vận động có cường độ vừa phải.

Luyện tập thể lực
Hãy nhắm đến tập luyện thể lực hai lần mỗi tuần thêm vào việc tập cường độ vừa phải hay 
mạnh. Hãy thực hiện 8 - 10 vận động khác nhau, dùng đến tất cả các nhóm cơ bắp chính. 
Hãy lập lại mỗi vận động từ 8 - 12 lần, hoàn tất 2 loạt cho mỗi vận động. Nâng quả tạ nào 
quý vị có thể nhấc 8 - 12 lần nhưng thấy khó nâng vào những lần cuối.
Hoạt động tập luyện thể lực gồm cả việc vận động  sức nặng cơ thể như hít tường hoặc 
ngồi và đứng trên ghế, vận động theo máy hay tập luyện tạ tự do như nâng đòn tạ. Nếu 
quý vị không chắc cách tập luyện thể lực nào là an toàn, hãy tham vấn chuyên viên sinh lý 
vận động, nhà trị liệu vật lý hay nhà chuyên môn y tế  khác. 

Nên làm gì trước khi bắt đầu chương trình hoạt động?
Bệnh tiểu đường có thể khiến quý vị lâm vào bệnh trạng nào đó do hoạt động thể chất gây 
ra. Danh sách kiểm tra sẽ giúp quý vị ‘tập vận động’ an toàn hơn.
• Trước khi bắt đầu 1 chương trình hoạt động mới, hãy kiểm tra với bác sĩ để xem xét về 

mức đường trong máu, các biến chứng do tiểu đường và về bệnh trạng tim mạch của 
quý vị.

• Bác sĩ có thể khuyên làm xét nghiệm về căng thẳng tinh thần như là biện pháp phòng 
ngừa nếu quý vị:
> Trên 35 tuổi
> Bị tiểu đường loại 2 trên 10 năm
> Bị huyết áp cao

Nhắm đến ít nhất 30 phút mỗi ngày hoạt động thể chất có cường độ vừa phải
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Nhắm đến ít nhất 30 phút mỗi ngày hoạt động thể chất có cường độ vừa phải

> Đã và đang có vấn đề về tim.
• Vì phần lớn hoạt động thể chất đòi hỏi sử dụng đôi chân nên cần xét đến việc đi 

gặp chuyên viên về chân trước khi quý vị bắt đầu chương trình tập luyện để lấy lời 
khuyên về mang giày vớ thích hợp và những thông tin ích lợi khác.

Có cần làm gì khác không trước và trong mỗi buổi 
tập luyện thể chất?
• Hãy định ra những mục tiêu để động viên cho mình – và khi đạt được mục tiêu, hãy 

tự thưởng mình!  
• Trong vài buổi tập đầu, cũng nên xét nghiệm mức đường trong máu trước, trong và 

sau khi tập luyện, nhất là nếu quý vị dùng insulin hay thuốc viên trị tiểu đường làm hạ 
thấp mức đường trong máu. Luôn mang theo lượng đường thẩm thấu nhanh như viên 
kẹo đường hay jellybean phòng khi mức đường trong máu quý vị xuống quá thấp. Để 
biết thêm thông tin, hãy xem tờ thông tin về Chứng hạ đường huyết và Tiểu đường.

• Hãy mang giày, vớ bó sát, vừa khít, có chất lượng cao như bác sĩ bệnh chân khuyến cáo.
• Khởi sự chậm và tăng dần tiến độ cũng như thời gian mỗi buổi tập. 
• Hãy nhắm đến thực hiện các buổi tập vào giờ giấc thường lệ và vào những ngày 

nhất định.
• Không hoạt động thể chất nếu quý vị thấy không khỏe.
• Đừng để mất nước. Hãy uống đủ để tránh cơn khát và nhớ quý vị cần nhiều nước 

hơn thường lệ 1 chút trong khi tập.
• Hãy nghỉ ngắn nhìều lần trong khi tập những buổi kéo dài.
• Hãy mang vật dụng cần cho tiểu đường (như máy báo động y khoa Medic Alert®).
• Hãy tin rằng hoạt động thể chất rất thiết yếu cho sức khỏe quý vị, như không khí quý vị 

thở. Mỗi lần bắt đầu buổi tập, hãy tự nhủ: “Tập hoài không thôi”.
• Các buổi tập luyện với 1 người bạn, thành viên gia đình hoặc với thành viên nhóm 

thường lệ đều có thể giúp quý vị được động viên và khiến mình thích thú hơn.
• Hãy bôi kem chống nắng, bảo vệ đầu và xếp lớp đồ mặc để có thể thêm vào hoặc lấy 

đi quần áo khi cần.

Có lúc nào cần phải ngưng buổi tập luyện không?
• Hãy ngừng lại và nghỉ nếu thấy đau hay căng ở ngực, tay, bụng hay cổ, hoặc hơi khó 

chịu. Hãy ngừng lại và nghỉ nếu cảm thấy thở hụt hơi, muốn ngất, choáng váng hay 
có những triệu chứng bất thường khác trong khi đang tập. Những triệu chứng này có 
nghĩa là tim yếu, cần điều trị khẩn cấp.
Nếu có triệu chứng không ổn định trong vòng 10 phút, quý vị hoặc ai đó bên cạnh 
CẦN gọi xe cứu thương đưa ngay quý vị đến khoa cấp cứu bệnh viện gần nhất. Nếu 
các triệu chứng ổn định trong vòng 10 phút, quý vị cũng cần đến bác sĩ càng sớm 
càng tốt để kiểm tra. Cần phải làm điều này trước khi quý vị tập thêm.

• Nếu quý vị thấy đau chân, hãy ngừng lại cho đến khi cơn đau hết rồi mới tiếp tục hoạt 
động. Cần kể với bác sĩ quý vị về cơn đau chân này. Dần dần, quý vị cũng có thể vận 
động lâu hơn, không cảm thấy đau nhưng việc điều trị vẫn cần thiết. 3
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• Nếu quý vị có triệu chứng hạ đường huyết, hãy ngừng lại, kiểm tra mức đường 
trong máu và điều trị chứng bệnh này. Hãy đợi 10 – 15 phút, kiểm tra trở lại và ăn 
thực phẩm chứa carbohydrate (đường hoặc tinh bột) có tác động lâu dài như bánh 
sandwich, 1 ly sữa hoặc 2 bánh quy. Đừng tiếp tục vận động trước khi các triệu 
chứng trên hết hẳn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tờ thông tin Chứng hạ 
đường huyết và Tiểu đường.

Còn điều gì cần làm nữa sau mỗi buổi tập?
• Kiểm tra đôi chân sau khi tập luyện hoặc ít nhất mỗi ngày 1 lần tìm xem có các dấu 

hiệu như mẫn đỏ, da mọng nước, nứt nẻ hay có vết chai cứng. Nếu chân quý vị ra 
mồ hôi, phải thay đổi vớ/tất sau tập luyện.

• Hoạt động thể chất giúp hạ thấp mức đường trong máu trong khoảng tối đa 48 tiếng 
đồng hồ sau đó, vì vậy phải làm xét nghiệm. Quý vị có thể nhận thấy mức đường tăng 
tạm thời sau khi hoạt động. Sự gia tăng này thay đổi tùy theo mỗi người và do cơ thể tiết 
ra hoóc-môn trong khi hoạt động cơ bắp có cường độ.

• Mỗi lần đạt được mục tiêu đã định, quý vị hãy tự thưởng cho mình như đi xem phim, 
mua áo mới hoặc uống cà phê latte ít béo, sau đó lại đặt ra những mục tiêu mới để 
tự khuyến khích mình.

Biết cơ thể quý vị đáp ứng ra sao
Vì cơ thể mỗi người phản ứng khác nhau, nên điều quan trọng là biết được phản ứng 
của lượng đường trong máu với các hoạt động của quý vị. Quý vị cũng cảm thấy nhiều 
dấu hiệu ban đầu của chứng hạ đường huyết (như ra mồ hôi, thấy muốn ngất xỉu và 
yếu mệt) trong khi có các hoạt động thể chất nên có thể không nhận ra. Nhà giáo dục 
tiểu đường, chuyên viên dinh dưỡng hoặc bác sĩ sẽ tư vấn nếu quý vị cần điều chỉnh 
thuốc men, insulin hay kế hoạch ăn uống.
Nếu quý vị quan tâm về chương trình tập luyện, hãy nói chuyện với bác sĩ hay nhà 
giáo dục tiểu đường, hoặc liên lạc với Tổ chức Tiểu đường ở Lãnh thổ hay Tiểu bang 
qý vị ở qua số 1300 136 588.

Quý vị có muốn tham gia tổ chức tiểu đường hàng đầu của Úc châu?
> 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 bệnh 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.
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