
Nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa trầm cảm và bệnh tiểu đường. 
Trầm cảm rất thường thấy- cứ 1 trong 5 người sẽ gặp phải trầm cảm một lúc nào đó 
trong cuộc sống trưởng thành của mình. Với những người bệnh tiểu đường con số 
này còn cao hơn. 

Trầm cảm khác với buồn bã ra sao?
Ta có thể bị trầm cảm, nếu trong hơn hai tuần lễ:
• Thường luôn cảm thấy buồn, xuống tinh thần hay khổ sở, HAY
• Mất vui thú trong hầu hết các hoạt động thường lệ VÀ
• Có các triệu chứng thuộc ít nhất ba trong bốn loại sau đây:

Hành vi  Các suy nghĩ
> Không chịu ra ngoài > “Tôi thất bại”
> Không làm xong việc ở sở > “Lỗi tại tôi”
> Ăn mất ngon hoặc ăn uống vô độ > “Tôi chẳng gặp được điều gì tốt lành”
> Tránh tiếp xúc với gia đình và bè bạn > “Tôi thật vô dụng”
> Cần đến rượu và thuốc an thần trợ giúp > “Đời thật không đáng sống”
> Ngưng làm những gì mình vẫn thích  
> Không thể tập trung

Các cảm xúc Cơ thể
> Choáng ngợp > Lúc nào cũng mệt mỏi
> Tội lỗi > Đau ốm và kiệt sức
> Irritable > Đau đầu và cơ bắp
> Cáu gắt > Bụng nôn nao
> Không vui > Rối loạn giấc ngủ
> Do dự > Ăn không ngon / giảm cân (ký)
> Thất vọng
> Khổ sở
> Buồn/ hay khóc

Người bị trầm cảm thấy khó hoạt động bình 
thường theo đúng chức năng thường ngày. Trầm 
cảm không phải chỉ là tâm trạng buồn mà là căn 
bệnh có hậu quả nghiêm trọng về thể chất cũng 
như tâm thần.

Nói chuyện bệnh tiểu đường  
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Chứng trầm cảm và bệnh tiểu đường
chứng trầm cảm và bệnh tiểu đường

Mối dây liên hệ nào giữa trầm cảm và tiểu đường?
• Nghiên cứu cho thấy người bệnh tiểu đường có trên 2 lần nguy cơ phát bệnh trầm 

cảm. Sống với bệnh kinh niên như tiểu đường, đối phó với các yếu tố hoóc-môn và 
sinh học, cùng với nhu cầu kiềm chế bệnh này đều khiến gia tăng nguy cơ bị trầm 
cảm. Thêm vào nữa là mối đe dọa phát triển các biến chứng như tổn hại mắt (bệnh 
võng mạc), thần kinh (bệnh thần kinh) và thận (bệnh thận).

• Trái lại, trầm cảm có thể tăng gấp đôi nguy cơ phát triển tiểu đường loại 2. Đây 
là vì hoóc-môn gây căng thẳng tăng lên và do tăng cân, vì những người trầm cảm 
thường ít hoạt động. 

• Trầm cảm cũng có thể gia tăng phát các biến chứng tiểu đường. Người bị trầm cảm 
cũng có thể thấy khó lo liệu công việc hàng ngày. Với thời gian, việc kiểm soát bệnh 
tiểu đường (qua xét nghiệm đường trong máu đều đặn, dùng thuốc, theo chương trình 
ăn uống lành mạnh và phải có hoạt động thể chất thường xuyên) có thể có thiệt hại 
như gia tăng nguy cơ trầm cảm, và điều này lại dẫn đến việc người bệnh lơ là chăm 
sóc tiểu đường hàng ngày. 

Trầm cảm có thể điều trị được không?
Có nhiều cách điều trị hiệu quả. Tuy nhiên, trầm cảm trước hết phải được nhận biết và 
chẩn đoán để sau đó điều trị.

Điều trị bao gồm: 
> Thuốc làm dịu các triệu chứng trầm cảm thực sự
> Trị liệu qua Hành vi Nhận thức để học nhận biết và thay đổi việc thường xuyên  
   suy nghĩ tiêu cực
>  Trị liệu giữa Cá nhân (IPT) để giúp chấp nhận một bệnh kinh niên và nhu cầu điều 

trị lâu dài cũng như giúp cải thiện các mối giao tiếp.

 Điều quan trọng là các thuốc men đang có để trị bệnh khác bệnh tiểu đường, kể cả 
thuốc mua công khai và dược phẩm bổ sung, đều cần xem xét lại trước khi bắt đầu 
dùng thuốc trị trầm cảm. Thuốc chống trầm cảm có thể phải mất 7 đến 21 ngày mới 
phát huy hiệu quả, và không nên ngừng nếu không có lời khuyên y khoa.   

Cách điều trị nào cho người bị trầm cảm và tiểu 
đường?
Điều trị trầm cảm và tiểu đường bao gồm một phương pháp phối hợp theo dõi việc kiểm 
soát tiểu đường và những triệu chứng trầm cảm. Vấn đề là tìm ra điều trị nào hiệu quả 
nhất cho mỗi người. Chẳng hạn như người bị tiểu đường và trầm cảm nhẹ có thể thấy 
hoạt động thể chất thường xuyên cải thiện được tâm trạng sa sút và cũng giúp kiểm 
soát đường trong máu (đường huyết). 

Một khi được chẩn đoán có trầm cảm, bệnh này có thể được điều trị hiệu quả  
khi được nhóm chăm sóc sức khỏe hỗ trợ và hướng dẫn.
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Điều trị hiệu quả nhất là phối hợp chăm sóc y khoa và tâm lý, theo dõi y khoa, giáo dục 
tiểu đường cho từng cá nhân cũng như có hỗ trợ cộng đồng thích hợp. 
Bác sĩ hay chuyên viên y tế điều trị sẽ xét đến nhiều yếu tố khi đề nghị cách điều trị 
thích hợp nhất với quý vị. Xin liên lạc thường với bác sĩ để có đánh giá tiến triển, hầu 
xác định là các điều trị cho quý vị đang tác động hiệu quả. Đây là phần quan trọng giúp 
có sức khỏe và duy trì khỏe mạnh.

Tôi có thể làm gì để tự giúp mình?
Nếu quý vị nghi ngờ bị trầm cảm, hãy kiểm soát sức khỏe qua:

> Tham vấn bác sĩ hay chuyên viên y tế khác
> Tham gia các hoạt động xã hội
> Tham gia hoạt động thể chất vừa phải, đều đặn
> Tìm hiểu về trầm cảm và bệnh tiểu đường
> Ăn uống lành mạnh và bao gồm đồ ăn đầy đủ bổ dưỡng (nói chuyện với chuyên  
   viên dinh dưỡng)
> Thực hiện và duy trì mức cân nặng hợp với sức khỏe
>  Nói chuyện với Bác sĩ Tổng quát (GP) về vấn đề rượu. Vì rượu có thể khiến trầm 

cảm nặng thêm, quý vị có thể được khuyến cáo tránh hoàn toàn. Rượu cũng có 
thể làm giảm hiệu quả của một số thuốc trầm cảm

> Có giúp đỡ, hỗ trợ và khuyến khích của gia đình và bạn bè
>  Yêu cầu bác sĩ kiểm tra huyết áp, mức cholesterol (mỡ trong máu) và đường huyết.

Quý vị có thể được giúp đỡ ở đâu? 
Nếu quý vị hay người quen biết cần giúp đỡ, hãy trao đổi với bác sĩ hay các chuyên viên 
y tế khác để hỏi xin hỗ trợ và lời khuyên phù hợp. Để có thêm thông tin, xin liên lạc:
• 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 ở trang sau. 
• beyondblue ở www.beyondblue.org.au, gọi điện số 1300 22 46 36 hay email bb@

beyondblue.org.au để có thêm thông tin về chứng trầm cảm, các biện pháp điều trị 
hiệu quả và cách giúp người khác.

• Black Dog Institute theo số 02 9382 4530, đến trang mạng www.blackdoginstitute.org.au 
hay gửi email đến blackdog@unsw.edu.au

• Đường dây Thông tin  của Lifeline ‘Just Ask Information Line’ theo số 131 114, hay 
thăm trang mạng www.lifeline.org.au.
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Các trang mạng khác được đề nghị
Về chứng trầm cảm:  
• www.ybblue.com.au (Trang mạng beyondblue’s youth) 
•  www.moodgym.anu.edu.au 
•  www.bluepages.anu.edu.au
• www.dfordepression.com 
• www.infrapsych.com
• www.nimh.nih.gov

Về bệnh tiểu đường: 
• www.diabetescounselling.com.au
• www.health.gov.au

Tờ thông tin này được hợp tác phát triển qua các Tổ chức Diabetes Australia ở Lãnh 
thổ và Tiểu bang và beyondblue: sáng kiến trầm cảm quốc gia.

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.
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