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Qua thời gian, các mức đường trong máu (đường huyết) cao có thể làm tổn hại 
các cơ quan nội tạng. Tuy nhiên, tin vui là hầu hết các biến chứng liên quan đến 
tiểu đường có thể ngăn ngừa được. Tờ thông tin này sẽ giúp quý vị biết được 
các nguy cơ và có thể làm gì để giảm thiểu nguy cơ hay ngay cả ngăn ngừa bị 
các biến chứng này.

Các biến chứng tiểu đường nào phổ thông nhất?
• Tổn hại các mạch máu chính (biến chứng động mạch vành/ động mạch lớn), dẫn đến 

cơn đau tim và đột quỵ.
• Tổn hại các mạch máu nhỏ (biến chứng tiểu động mạch) gây ra vấn đề ở mắt, thận, 

bàn chân và thần kinh).
• Các cơ quan nội tạng khác có thể bị ảnh hưởng do tiểu đường gồm có hệ tiêu hóa, 

da và hệ miễn nhiễm. Dù không được xem là biến chứng, bệnh nhân tiểu đường có 
thể gặp nhiều rắc rối về tuyến giáp hơn so với người không bị tiểu đường.

Bệnh động mạch vành (bệnh về mạch máu, cơn  tim và đột quỵ) là nguyên nhân tử 
vong hàng đầu ở người dân Úc. Tuy nhiên, nguy cơ ở bệnh tiểu đường còn cao hơn. 
Bệnh nhân tiểu đường thường bị mức huyết áp và cholesterol (mỡ trong máu) tăng 
cao. Khi cùng xảy ra với mức đường huyết tăng, nguy cơ bị bệnh động mạch vành 
càng cao. 
Hút thuốc lá, có tiền sử gia đình bị bệnh động mạch vành và ít hoạt động thể chất cũng 
làm tăng nguy cơ này. 

Điều gì có thể xảy ra nếu động mạch lớn bị tổn hại?
Tổn hại động mạch lớn có thể dẫn đến cơn đau tim và đột quỵ.

Lên cơn tim – các triệu chứng tiêu biểu gồm có:
• Đau thắt ngực đi xuống hai cánh tay
• Khó chịu ở cánh tay và hàm
• Cảm giác lo âu, ra mồ hôi, khó thở hay yếu ớt

Quý vị có thể giảm đáng kể nguy cơ bị các biến 
chứng bằng cách nhắm đến việc giữ đường huyết, 
HbA1c và huyết áp ở mức được đề nghị, không hút 
thuốc, năng hoạt động thể chất, ăn uống lành mạnh, 
giảm cân/ký nếu cần và lấy lời khuyên của nhóm 
chăm sóc tiểu đường.
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No matter which tablets your doctor prescribes, make sure you take them as directed.

khỏe mạnh cùng bệnh tiểu đường

Lên cơn tim – bệnh nhân tiểu đường có thể có các triệu chứng khác nhau như:
• Không có dấu hiệu gì, dẫn đến cơn đau tim ‘thầm lặng’ 
• Ăn không tiêu, trướng bụng và buồn nôn.
Phụ nữ nói chung và nhất là người nữ bị tiểu đường dễ gặp những triệu chứng này và/
hoặc khác.

Đột quỵ – triệu chứng có thể gồm:
• Cảm thấy chóng mặt
• Cảm thấy bị lẫn lộn 
• Mất sức hay không cử động được một bên chân, cánh tay, và/hay mặt
• Mất cảm giác ở một bên chân, cánh tay, và/hay mặt
• Nhìn không rõ hay thấy hai ảnh 
• Cười dáng mệt mỏi hay thấy khó nói chuyện hay nuốt.

Nếu quý vị nghĩ có lẽ đang bị cơn tim hay đột quỵ, hãy quay số 000 ngay và nếu 
được, gọi ai đó giúp đỡ.

Tắc nghẽn mạch dẫn máu nuôi chân - các triệu chứng có thể gồm:
• Đau ở một hay cả hai cẳng chân khi đi lại (khập khiễng từng lúc một) 
• Tóc không mọc dài, da chân bóng sáng
• Bàn chân lạnh, đổi màu
• Vết thương ngoài da lâu lành.

Kiểm tra đều đặn là điều cốt yếu nhằm phát hiện sớm và ngăn không để tổn hại thêm.
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Cách làm giảm tổn hại đến mạch máu chính
Có thể làm nhiều việc nhằm giảm nguy cơ hay thậm chí có thể ngăn ngừa tổn hại đến 
mạch máu chính. Điều này giúp quý vị khỏe mạnh dù mang bệnh tiểu đường. 

Quý vị có thể làm gì để giảm thiểu nguy cơ tổn hại:
• Xét nghiệm mức đường huyết theo đề nghị. Cố giữ mức đường huyết trong khoảng 

4 – 6 mmol/L trước bữa ăn với tiểu đường loại 1, và từ 6 – 8 mmol/L trước bữa ăn 
với tiểu đường loại 2.tham khảo tờ thông tin Theo dõi đường huyết, và thảo luận với 
bác sĩ hay nhà giáo dục tiểu đường.    

• Không được hút thuốc. 
Nếu quý vị hút thuốc, hãy ngưng lại! Nếu cảm thấy quý vị không thể tự mình cai 
thuốc lá, hãy yêu cầu giúp đỡ (gọi điện Quitline 137 848).   

• Hoạt động thể chất. 
Hoạt động thể chất ít nhất 30 phút hầu như mỗi ngày, nếu không được hàng ngày. 

• Theo một kế hoạch ăn uống lành mạnh. 
Nói chuyện với chuyên viên dinh dưỡng. Tham khảo tờ thông tin Các lựa chọn thức 
ăn cho bệnh nhân Tiểu đường. 

• Giảm cân/ký. 
Chỉ giảm một ít cân/ký (nếu quá ký) sẽ giúp giảm huyết áp, các mức đường trong 
máu và cholesterol. 

• Chăm sóc bàn chân của quý vị. 
Kiểm tra bàn chân mỗi ngày và nếu lo ngại, hãy gặp bác sĩ chữa bệnh chân. Cố chọn 
loại giày/dép bảo vệ bàn chân (tham khảo tờ thông tin bệnh Tiểu đường và Bàn chân 
quý vị).

Nhóm chăm sóc tiểu đường có thể làm gì để giảm nguy cơ bị tổn hại
• Cholesterol (mỡ trong máu) 

Nhóm này sẽ thu xếp giúp quý vị đi kiểm tra cholesterol and triglycerides ít nhất một 
lần mỗi năm.* 

• Huyết áp  
Mỗi khi đi bác sĩ, nên kiểm tra huyết áp. Theo hướng dẫn chung, huyết áp lý tưởng 
nên thấp hơn hay ở mức 130/80 (thấp hơn 140/90 ở người lớn tuổi). 

• HbA1c (glycated-haemoglobin) 
Xét nghiệm này cho thấy mức đường huyết trung bình trong 10 – 12 tuần lễ vừa 
qua và nên được nhóm chăm sóc tiểu đường thu xếp mỗi 3 – 6 tháng. * Cố giữ mức 
HbA1c dưới 7%.  

• Aspirin 
Hỏi bác sĩ liệu quý vị nên uống aspirin liều thấp không, vì thuốc này có thể giúp bảo 
vệ quý vị không bị cơn đau tim.

No matter which tablets your doctor prescribes, make sure you take them as directed.Kiểm tra đều đặn là điều cốt yếu nhằm phát hiện sớm và ngăn không để tổn hại thêm.

* Nếu không có khuyến cáo nào khác. 
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Quý vị nên nhắm đến mức cholesterol nào?
Tổng mức cholesterol là dưới 4.0mmol/L, nhưng quan trọng là biết có hai loại 
cholesterol ‘xấu’ và ‘tốt’.
• Cholesterol LDL là cholesterol ‘xấu’. Mức này cao làm tăng nguy cơ bệnh tim và 

bệnh mạch máu. Mức cholesterol LDL nên ở dưới 2.5mmol/L. 
• Mỡ triglycerides là một loại mỡ máu khác làm tăng nguy cơ bệnh tim, cần phải ở 

mức dưới 1.5mmol/L. 
• Cholesterol HDL là loại ‘tốt’. Mức trên 1.0mmol/L giúp bảo vệ tim và động mạch. 

Cách nào giảm cholesterol?
• Có thể giảm cholesterol LDL và mỡ triglycerides bằng cách tránh ăn thực phẩm có 

mỡ bảo hòa (mỡ động vật trên cạn, dầu cọ, và sản phẩm dừa thường được thấy 
trong thực phẩm chế biến). 

• Nếu quý vị uống rượu, hãy uống vừa phải (xem, trang 6). 
• Ăn mỡ lành mạnh vừa phải 
• Hoạt động thể chất đều đặn cũng giảm cholesterol LDL và cùng lúc tăng mức 

cholesterol HDL.

Điều gì xảy ra nếu các mạch máu nhỏ bị tổn hại? 
Tổn hại mạch máu nhỏ ở người bệnh tiểu đường có thể ảnh hưởng mắt, thận, thần 
kinh và bàn chân. 

Mắt
• Nhìn mờ  

Khi mức đường trong máu cao (như vào lúc chẩn đoán) có thể có thay đổi ở thủy tinh 
thể mắt khiến nhìn mờ. Điều này thường chấm dứt khi mức đường trong máu trở lại 
mức thấp.

• Bệnh cườm  
Là bệnh khiến thủy tinh thể bị ‘mờ’ làm mắt nhìn không rõ. Cườm phổ thông hơn ở 
người bệnh tiểu đường và xảy ra ở tuổi còn trẻ so với những người không bị tiểu 
đường. Tuy nhiên, có thể chữa bệnh này qua giải phẫu.

• Bệnh tăng nhãn áp  
Xảy ra khi áp lực mất quá cao, gây tổn hại thần kinh nối mắt với não và đưa đến mù 
lòa. Tuy nhiên điều trị sớm có thể ngăn ngừa mất thị giác.

Hoạt động thể chất nhiều và tránh mỡ bảo hòa để giúp giảm cholesterol.
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• Bệnh võng mạc  
Đây là bệnh các mạch máu nhỏ sau mắt bị tổn hại do mức đường trong máu cao kéo 
dài. Những mạch máu này có thể khiến cho mất thị giác nếu như bị rỉ máu, xuất huyết 
hay tắc nghẽn. Nhiều người không nhận ra vấn đề về thị giác của mình cho đến khi bệnh 
võng mạc đã tiến xa. Vì thế, quan trọng là phải đến bác sĩ nhãn khoa, hay chuyên viên 
mắt kính có thẩm quyền để kiểm tra mắt quý vị ít nhất 2 năm 1 lần.* Phát hiện sớm và 
điều trị bằng laser có thể ngăn ngừa tổn hại thêm và mất thị giác.

Làm giảm nguy cơ tổn hại mắt cách nào
• Giữ mức đường trong máu HbA1c và huyết áp ở mức đề nghị.
• Nếu quý vị nhận thấy thay đổi về thị giác, hãy tiếp xúc ngay với bác sĩ hay chuyên 

gia mắt.
• Nếu bị tiểu đường loại 2, mắt quý vị cần phải được bác sĩ mắt kiểm tra lúc chẩn đoán 

có bệnh và sau đó ít nhất mỗi 2 năm* – thường hơn nếu như đã có các vấn đề xuất 
hiện.

• Nếu bị tiểu đường loại 1, mắt quý vị cần phải được kiểm tra 5 năm sau khi quý vị 
được chuẩn đoán và sau đó mỗi 1 năm* – thường hơn nếu như đã có các vấn đề 
xuất hiện.

Thận (bệnh thận)
Mức đường trong máu tăng kéo dài và huyết áp cao có thể làm gia tăng nguy cơ 
tổn hại thận lâu dài (bệnh thận). Người tiểu đường có thể bị nhiễm trùng đường tiểu 
thường hơn người không bị bệnh này. Điều này khiến gây ra hoặc làm nặng thêm tổn 
hại cho thận.

Làm giảm nguy cơ thận cách nào
• Giữ mức đường trong máu, HbA1c và huyết áp ở mức đề nghị
• Uống nhiều nước trừ khi quý vị được khuyên giới hạn uống các chất lỏng.  
• Bác sĩ cần sắp xếp xét nghiệm nước tiểu để tìm bệnh microalbuminuria (các mãnh 

nhỏ protein trong nước tiểu) hằng năm.* Quý vị cũng cần xét nghiệm các chức năng 
thận khác. 

• Nói chuyện với bác sĩ về thuốc men huyết áp có tên gọi chất ức chế ACE và thuốc 
đối kháng ‘Angiotensin Receptor Antagonist’; 2 loại này giúp bảo vệ thận. Quý vị có 
thể dùng thuốc này mà không bị vấn đề huyết áp nào. 

• Nếu quý vị nghĩ bị nhiễm trùng thận hay bàng quang, hãy liên lạc với bác sĩ ngay. 
Các triệu chứng có thể gồm nước tiểu đục hay có máu, đi tiểu nhiều lần hơn và/hoặc 
cảm thấy mót tiểu hơn, và/hoặc cảm thấy tiểu ‘rát’. Không nhịn tiểu được (dái dầm 
hay mất kiểm soát bàng quang) cũng như mức đường trong máu tăng có thể là dấu 
hiệu. 

• Nếu quý vị bị bệnh thận, hãy giữ huyết áp dưới 125/75 để làm chậm tổn hại. 

Hoạt động thể chất nhiều và tránh mỡ bảo hòa để giúp giảm cholesterol.

* Nếu không có khuyến cáo nào khác. 
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Thần kinh (bệnh thần kinh) 
• Tổn hại thần kinh có thể do mức đường trong máu cao, uống rượu nhiều hay do 

những rối loạn khác
• Tổn hại có thể xảy ra cho thần kinh ‘cảm nhận’ ảnh hưởng đến chân, tay, bàn tay, 

ngực và dạ dày.
• Cũng có thể tổn hại đến các thần kinh kiểm soát hoạt động nội tạng (thần kinh tự trị). 

Điều này có thể gây ra vấn đề trống dạ dày (liệt nhẹ dạ dày), ruột (tiêu chảy vì tiểu 
đường hay táo bón) và bộ phận sinh dục (mất khả năng cương cứng). Để biết thêm 
thông tin về mất khả năng cương cứng, hãy tham khảo tờ thông tin Sức khỏe Tình 
dục và Tiểu đường. 

Triệu chứng tổn hại thần kinh là gì? 
Có thể bao gồm những điều sau:
BÀN CHÂN VÀ BÀN TAY 
• Thấy như có kim châm 
• Cảm giác tê ran 
• Thiếu cảm giác

TRỐNG DẠ DÀY (LIỆT DẠ DÀY NHẸ) 
• Có thay đổi về tốc độ làm trống dạ dày ảnh hưởng đến mức đường trong máu
• Buồn nôn và nôn mửa
• Trướng bụng
• Ợ nóng và cảm giác no thường xuyên

RUỘT
• Táo bón (vấn đề tiêu hóa phổ biến nhất ở bệnh tiểu đường)
• Đi phân lỏng nhất là vào ban đêm (tiêu chảy do tiểu đường)

RỐI LOẠN CƯƠNG CỨNG
• Không thể cương cứng hay giữ đủ lâu để sinh hoạt tình dục.

Cách giảm nguy cơ tổn hại thần kinh
• Giữ đường huyết và HbA1c ở mức được đề nghị.
• Cho bác sĩ biết về cảm giác ngứa ran, cơn đau hay tê ở bàn chân hay bàn tay.
• Cho bác sĩ biết về các khó khăn tiêu hóa, và Chuyên viên Dinh dưỡng được Công 

nhận, vị này có thể giúp quý vị lên kế hoạch ăn uống.
• Chăm sóc và kiểm tra bàn chân mỗi ngày. 
• Đi bác sĩ, chuyên viên về chân hay nhà giáo dục tiểu đường để kiểm tra bàn chân 

hàng năm. Để có thêm thông tin, hãy tham khảo tờ thông tin Tiểu đường và Bàn chân.
• Nếu quý vị uống rượu, chỉ nên uống 2 đơn vị thong thường mỗi ngày*. Tốt nhất nên 

uống rượu khi đang ăn hay với thức ăn có carbohydrate, và cố gắng giữ một số 
ngày không rượu. Một phần uống thông thường (tiêu chuẩn) tương đương 285ml bia 
thường, 425ml bia ít độ cồn, 100ml rượu vang, 60ml rượu vang or 30ml rượu mạnh.
Một số người có thể cần ít rượu hơn so với các khuyến cáo chung, do tuổi tác, thuốc 
men đang dùng hay nhu cầu giảm cân/ký. Vì thế, quan trọng là bàn về vấn đề uống 
rượu với nhóm chăm sóc bệnh tiểu đường của quý vị.

Hãy nhớ là có thể ngăn ngừa hầu hết các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường.

* NHMRC, Các Hướng dẫn của Úc làm Giảm Nguy cơ Sức khỏe do Uống Rượu (2009).
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Bệnh tiểu đường có ảnh hưởng đến da?
Vấn đề phổ biến nhất là da rất khô do bị tổn hại các mạch máu nhỏ và dây thần kinh.

Cách làm giảm nguy cơ các vấn đề về da
• Giữ mức đường trong máu và HbA1c càng gần mức bình thường càng tốt để giảm 

thiểu nguy cơ nhiễm trùng da. 
• Đừng để nhà ở quý vị bị nóng quá, nhất là vào mùa đông khi bật sưởi, và nếu được 

gia tăng độ ẩm.
• Mang găng tay bảo vệ da nếu dùng các dung dịch và chất làm sạch nhà cửa.
• Tránh tắm bồn hay tắm vòi sen quá nóng, và dùng xà bong không mùi thơm.
• Dùng kem hay chất dưỡng da sau khi tắm, tốt hơn là loại không có nước hoa.
• Kiểm tra bàn chân mỗi ngày. Nếu bị da khô, nhám hay nứt nẻ ở bàn chân, hãy đến 

bác sĩ hay chuyên viên về chân và tham khảo tờ thông tin bệnh Tiểu đường và Bàn 
chân quý vị.

• Hãy gặp bác sĩ nếu da quá khô hay gây khó chịu.

Có cơ quan cơ thể nào khác bị tổn hại không?
Răng và nướu
Bệnh nhân tiểu đường có thể có nguy cơ bị sâu răng và nhiễm trùng nướu cao hơn khi 
mức đường huyết lên cao. Nhiễm trùng răng và nướu có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim.
Các dấu hiệu bị vấn đề nha khoa:
• Miệng khô và/ hoặc rát lưỡi
• Nướu đỏ, đau, sưng tấy hay chảy máu
• Có lớp màng trắng mỏng trên nướu, bên trong má hay lưỡi. 

Cách làm giảm nguy cơ bị các vấn đề này
• Thường xuyên đi nha sĩ, vị này cần biết quý vị bị tiểu đường và sẽ chỉ quý vị cách 

chăm sóc răng và nướu.
• Nếu quý vị bị khô miệng, hãy uống nước hơn là các thức uống có đường hay chất làm 

ngọt thay thế. Kẹo nhai (gum) không đường có thể giúp tạo nhiều nước bọt hơn.
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Hệ miễn nhiễm
Hệ miễn nhiễm này giúp ngăn ngừa và chống nhiễm trùng. Bằng cách làm chậm hoạt 
động của tế bào bạch cầu, mức đường huyết cao có thể gây khó khăn cho việc ngăn ngừa 
và chống nhiễm trùng.

Cách giảm nguy cơ bị nhiễm trùng
• Giữ mức đường huyết trong phạm vi quý vị nhắm đến 
• Nghỉ ngơi nhiều
• Thường xuyên rửa tay 
• Tất cả bệnh nhân tiểu đường nên chích ngừa bệnh cúm (flu) hàng năm. Hỏi bác sĩ 

về mũi chích ngừa viêm phổi.

Tuyến giáp
Dù bệnh tiểu đường không trực tiếp gây ra các vấn đề về tuyến giáp, các khảo cứu 
cho thấy có gia tăng nguy cơ bị hypothyroidism (mức tuyến giáp thấp) ở bệnh nhân 
tiểu đường loại 1 và loại 2, nhất là phụ nữ trên 40 tuổi.

Cách giảm nguy cơ các vấn đề này
• Bác sĩ quý vị có thể đề nghị xét nghiệm chức năng tuyến giáp (TSH) 5 năm một lần 

Hãy nhớ là có thể ngăn ngừa hầu hết các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu 
đường. Bác sĩ và nhóm y tế giúp quý vị chăm sóc bệnh tiểu đường sẽ cho quý 
vị biết nếu cần làm xét nghiệm hay kiểm tra thường xuyên hơn nhằm kiểm soát 
hiệu quả bệnh tiểu đường của quý vị.

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.

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


