
Bệnh tật hay nhiễm trùng hàng ngày hầu như luôn gia tăng các mức đường trong 
máu (đường huyết), bất kể quý vị mắc bệnh tiểu đường loại 1 hay loại 2. Do đó, ngay 
khi có bất cứ dấu hiệu bệnh nào như cảm lạnh hay vi-rút, điều quan trọng là quý vị 
cần hành động ngay.

Nên làm gì khi không được khỏe Khi nào cần gọi điện bác sĩ
1. Hãy cho người khác biết
	 Nếu	quý	vị	ở	một	mình,	hãy	cho	người	khác	biết	quý	vị	

không	khỏe	để	họ	có	thể	kiểm	tra	giúp	quý	vị.

Khi	quý	vị	cần	giúp	đỡ	và	“người	
chăm	sóc”	quý	vị	không	giúp	được,	
hãy	yêu	cầu	họ	gọi	điện	cho	bác	sĩ.

2. Xét nghiệm
	 Kiểm	tra	các	mức	đường	huyết	ít	nhất	mỗi	2	-4	tiếng	đồng	hồ	

(mục	tiêu	lý	tưởng	khi	khỏe	mạnh	là	6–8mmol/L	trước	bữa	ăn,	
và	6–10mmol/L	sau	khi	ăn	(2	tiếng	sau	khi	bắt	đầu	ăn)).	Tham	
khảo	tờ	thông	tin	Theo	dõi	Đường	huyết	để	biết	thêm	chi	tiết.

3. Tiếp tục uống và ăn (nếu có thể) 
Nếu	quý	vị	dùng	insulin	hay	thuốc	viên	trị	tiểu	đường,	điều	quan	trọng	là	cần	tránh	bị	hạ	đường	
huyết	–	xem	dưới	đây.
Tránh	bị	mất	nước	cũng	là	điều	quan	trọng,	bằng	cách	uống	thêm	chất	lỏng	không	ngọt	mỗi	giờ	như	
nước,	nước	ngọt	diet	(cho	người	ăn	kiêng),	cà	phê,	trà	loãng,	nước	ép	hay	nước	hầm	rau	quả.

• Nếu quý vị CÓ THỂ ăn uống bình thường 
Tiếp	tục	ăn	như	bình	thường,	và	uống	từ	từ	thêm	½	-	1	ly	
chất	lỏng	không	ngọt	(như	liệt	kê	trên	đây)	mỗi	giờ.

Nếu	quý	vị	KHÔNG	THỂ	ăn	uống	bình	thường.

Gọi	điện	đến	bác	sĩ.	Quý	vị	có	lẽ	
cần	tiếp	tục	dùng	thuốc	viên	trị	tiểu	
đường	hay	insulin,	và	sẽ	cần	được	
khuyên	nên	làm	gì.

• Nếu quý vị KHÔNG THỂ ăn uống bình thường 
Hãy	dùng	thức	ăn	nhẹ,	thức	uống	có	đường	dễ	kiểm	soát	
hay	chia	nhỏ	bữa	ăn	ra	nhiều	lần	và	ăn	mỗi	1	–	2	tiếng	
(xem	đề	nghị	ở	trang	2).

• Nếu quý vị KHÔNG THỂ ăn chút nào và mức đường 
trong máu là:

Hãy	gọi	điện	bác	sĩ	nếu	quý	vị	
không	ăn	được	chút	nào.

• Hơn	15mmol/L:	hãy	uống	các	chất	lỏng	không	ngọt	như	
liệt	kê	ở	trên

• Ít	hơn	15mmol/L:	hãy	uống	các	chất	lỏng	ngọt	như	liệt	kê	
ở	trang	2.	

Hãy	gọi	điện	bác	sĩ	nếu	mức	
đường	huyết	cao	hơn	15mmol/L	và	
kéo	dài	hơn	12	tiếng.

Hãy	gọi	điện	bác	sĩ	nếu
•	 Nôn	mửa	hay	tiêu	chảy	kéo	dài	

hơn	12	tiếng.
•	 Quý	vị	tiếp	tục	cảm	thấy	không	

khỏe	hay	bị	buồn	ngủ/	uể	oải.

Khi không khỏe, hãy kiểm tra các mức đường 
huyết thường xuyên, tiếp tục uống và nếu có 
thể, tiếp tục ăn – và nghỉ ngơi. Hãy nhớ có thể 
có những lúc quý vị cần liên lạc với bác sĩ hay 
nhà giáo dục tiểu đường của mình.
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Điều rất quan trọng là quý vị tiếp tục ăn thực phẩm có carbohydrate (đường hoặc chất 
bột) và uống, ngay cả khi bị ốm. Sau đây là một số ý tưởng nhằm cung cấp 15 gram 
carbohydrate mỗi giờ nếu các mức đường huyết thấp dưới 15mmol/L, nhất là nếu quý 
vị dùng insulin hay thuốc viên trị tiểu đường.
Các thức uống cung cấp khoảng 15 gram đường
Sữa	 1	ly	(250ml)	
Sữa	+	hương	vị ¾	ly	sữa	+	1	muỗng	lớn	Milo®,	Actavite®	hay	Quik®

Nước	trái	cây* ¾	ly
Trà	hoặc	cà	phê	 Thêm	1	muỗng	lớn	(muỗng	canh)	đường	hay	mật	ong
Nước	chanh	nóng Thêm	1	muỗng	lớn	(muỗng	canh)	đường	hay	mật	ong
Trà	thảo	dược Thêm	1	muỗng	lớn	(muỗng	canh)	đường	hay	mật	ong
Gastrolyte 4	gói	(nhỏ)
Nước	ngọt	thường*	hay	nước	ngọt	đậm	
đặc	cordial*	(không	phải	‘diet’)

¾	ly	

Nước	uống	thể	thao	(như	Gatorade) 1	ly
Thức ăn vặt cung cấp khoảng 15 gram carbohydrate
Bánh	quy	giòn	hay	crispbread	(làm	từ	lúa	
mạch	(đen))

3	bánh	Sao®/Ryvita®	,	v.v.

Bánh	mì	nướng	khô 1	lát
Bánh	quy	ngọt	thường 3	bánh	Arrowroot/	Morning	Coffee,	v.v.
Khoai	tây	nghiền ½	ly
Cơm ⅓	ly
Ngũ	cốc	ăn	sáng ½	ly	Special	K®,	2	Weetbix®

Cháo	(nấu	với	nước) ⅓	ly
Sữa	trứng	hay	thạch/	rau	câu	thường ½	ly
Kem 3	muỗng	múc	tròn

Đá	lạnh 1½		cây		

*		Nên	cẩn	thận	với	chất	lỏng	nếu	bị	tiêu	chảy.	Cần	pha	loãng	theo	tỉ	lệ	1:5	để	hấp	thu	tối	đa.

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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