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Các T° ChÙc Y T‰ C¶ng Tác Ç‹ ChÓng Låi BŒnh Tim & ñ¶t Quœ (Tai Bi‰n Måch Máu Não) 
Sát Thû Hàng ñÀu ÇÓi v§i NgÜ©i MÏ gÓc Á và NgÜ©i QuÀn ñäo  

Thái Bình DÜÖng M¡c BŒnh Ti‹u ñÜ©ng 

Bethesda, M.D.--- NhiŠu t° chÙc y t‰ cûa NgÜ©i MÏ gÓc Á và NgÜ©i QuÀn ñäo Thái Bình DÜÖng cùng c¶ng 
tác v§i ChÜÖng Trình Giáo Døc QuÓc Gia vŠ BŒnh Ti‹u ñÜ©ng (National Diabetes Education Program, hay 
NDEP) và H¶i Ti‹u ñÜ©ng Hoa Kÿ (American Diabetes Association, hay ADA) Ç‹ khuy‰n cáo ngÜ©i m¡c 
bŒnh ti‹u ÇÜ©ng cÀn ki‹m soát huy‰t áp và cholesterôn cùng v§i glucosa trong máu (ÇÜ©ng huy‰t)ÇiŠu này 
së giúp ngæn ngØa bÎ ÇÙng tim và Ç¶t quœ (tai bi‰n måch máu não  sát thû hàng ÇÀu cûa ngÜ©i m¡c bŒnh 
ti‹u ÇÜ©ng. 

Các nhóm cùng c¶ng tác l¿c lÜ®ng Ç‹ cung cÃp tin tÙc Ç‰n NgÜ©i MÏ gÓc Á và NgÜ©i QuÀn ñäo Thái Bình 
DÜÖng, cho h† bi‰t là ki‹m soát tÓt bŒnh ti‹u ÇÜ©ng Çòi hÕi nhiŠu hÖn là hå thÃp lÜ®ng ÇÜ©ng trong máu.  
Ki‹m soát huy‰t áp và cholesterôn m« cÛng là cÓt y‰u. Cu¶c vÆn Ç¶ng "Hãy Chæm Sóc Trái Tim cûa Bån" do 
k‰t quä cûa nghiên cÙu m§i cho thÃy có mÓi liên k‰t rõ rŒt gi»a bŒnh ti‹u ÇÜ©ng và bŒnh tim. 

NDEP và ADA khuy‰n cáo ngÜ©i m¡c bŒnh ti‹u ÇÜ©ng nên chæm sóc tim cûa mình b¢ng cách chú š tÆp trung 
vào ba sÓ Ço: ÇÜ©ng trong máu, huy‰t áp và cholesterôn (m«). NgÜ©i m¡c bŒnh ti‹u ÇÜ©ng cÀn hÕi bác sï cûa 
mình ho¥c nÖi chæm sóc sÙc khÕe ba câu hÕi quan tr†ng: 

• SÓ Ço nÒng Ç¶ ÇÜ©ng máu, huy‰t áp và cholesterôn (m«) cûa mình là bao nhiêu? 
• SÓ Ço cÀn Çåt ÇÜ®c theo chÌ tiêu cûa mình là bao nhiêu? 
• Tôi cÀn làm ÇiŠu gì Ç‹ Çåt ÇÜ®c và duy trì sÓ Ço chÌ tiêu cûa mình? 

Các chÌ tiêu khuy‰n cáo: 
• NÒng Ç¶ ÇÜ©ng trong máu - thÃp hÖn 7 phÀn træm theo xét nghiŒm A1C (hay huy‰t cÀu tÓ A1C). 

Ki‹m tra ít nhÃt hai lÀn trong næm. 
• Huy‰t áp - dÜ§i 130/80. Ki‹m tra m‡i lÀn Çi khám bŒnh. 
• Cholesterôn (LDL) - dÜ§i 100. Ki‹m tra ít nhÃt m¶t lÀn trong næm. 

Các biŒn pháp cÀn thi‰t Ç‹ ki‹m soát nÒng Ç¶ ÇÜ©ng trong máu cÛng ÇÜ®c ti‰n hành tÜÖng t¿ nhÜ viŒc ki‹m 
soát huy‰t áp và cholesterôn: æn uÓng có l®i cho sÙc khÕe và vÆn Ç¶ng cÖ th‹ m‡i ngày Ç‹ tránh tæng cân quá 
tr†ng lÜ®ng, và uÓng thuÓc theo toa. NgÜ©i m¡c bŒnh ti‹u ÇÜ©ng cÛng nên tránh hút thuÓc và cÀn hÕi nÖi 
chæm sóc sÙc khÕe cûa mình vŠ trÎ liŒu aspirin.       

NDEP Çã soån thäo tài liŒu thông tin cho bŒnh nhân và có bän dÎch sang m¶t vài ngôn ng» cûa ngÜ©i Á Châu 
và QuÀn ñäo Thái Bình DÜÖng. Tài liŒu có dång s° theo dõi nh¢m giúp cho ngÜ©i m¡c bŒnh ti‹u ÇÜ©ng có 
th‹ theo dõi sÓ Ço nÒng Ç¶ ÇÜ©ng trong máu, huy‰t áp và cholesterôn (m«) cûa mình. ñ‹ có m¶t bän miÍn phí 
cûa tài liŒu này ho¥c muÓn bi‰t thêm vŠ ki‹m soát bŒnh ti‹u ÇÜ©ng, xin g†i sÓ: 1-800-438-5383 ho¥c Ç‰n 
vi‰ng Çi‹m thông tin cûa NDEP trên mång lÜ§i thông tin toàn cÀu tåi www.ndep.nih.gov. 

ChÜÖng Trình Giáo Døc QuÓc Gia vŠ BŒnh Ti‹u ñÜ©ng ÇÜ®c ViŒn Y T‰ QuÓc Gia (National Institutes of 
Health, hay NIH), Trung Tâm Ki‹m Soát và Phòng NgØa BŒnh TÆt (Centers for Disease Control and 
Prevention, hay CDC), và 200 c¶ng s¿ công c¶ng và tÜ nhân ÇÒng bäo tr®. 
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