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HUYẾT ÁP
Huyết áp là lực đẩy của máu vào thành mạch máu.

Huyết áp là gì?
Huyết áp là lực đẩy của máu vào thành mạch máu của bạn. Máu mang
oxy từ tim đi khắp các vùng trong cơ thể của bạn.

Huyết áp ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

Hiểu cách tim và động mạch tạo ra huyết áp sẽ giúp bạn hiểu cách huyết
áp cao có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn như thế nào.
Nếu huyết áp của bạn quá cao liên tục, nó có thể gây ra tổn thương cho
mạch máu. Tình trạng này có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe và thậm
chí là tử vong (xem trang 3).

Tâm thu
_________

Đo áp lực trong động mạch khi tim đập (khi cơ tim co bóp).

Tâm trương

Đo áp lực trong động mạch giữa các nhịp đập (khi cơ tim nghỉ giữa
các nhịp và bơm đầy máu lại).

Tại sao huyết áp cao lại được biết đến là “Kẻ giết người thầm lặng”?
Hầu hết thời gian không có triệu chứng nào rõ ràng.
Một số đặc điểm thể chất và lựa chọn lối sống có thể khiến bạn
có nguy cơ cao hơn (xem trang 2).

Bạn biết huyết áp của mình là bao nhiêu bằng cách nào?

Các duy nhất để biết là phải được bác sĩ đo huyết áp thường xuyên
hoặc tự đo tại nhà (xem trang 6).
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HUYẾT ÁP CAO/TĂNG HUYẾT ÁP
Khi áp lực trong động mạch cao hơn bình thường.

Huyết áp cao là gì?

• Khi áp lực của máu chảy trong các mạch máu
của bạn quá cao liên tục.
• Điều này gây tổn thương bên trong mạch máu và có
thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Yếu tố nguy cơ

Di truyền/Thể chất
1. Tiền sử gia đình - Nếu cha mẹ hoặc người thân khác trong
nhà bị huyết áp cao.
2. Tuổi tác - Bạn càng cao tuổi thì khả năng bị huyết áp cao
càng tăng.
3. Giới tính- Đến tuổi 45, nam giới có nhiều khả năng bị huyết
áp cao hơn nữ giới. Từ tuổi 45-64, nam giới và nữ giới có tỷ
lệ bị huyết áp cao ngang nhau. Từ 65 tuổi trở lên, nữ giới có
nhiều khả năng bị huyết áp cao hơn nam giới.
4. Chủng tộc - Người Mỹ gốc Phi có xu hướng bị huyết áp cao hơn
những người có nguồn gốc chủng tộc khác.

Lối sống

1. Ít hoạt động thể chất - Có lối sống hoạt động thể chất không
đủ (xem trang 23).
2. Chế độ ăn không lành mạnh - Chế độ ăn hấp thụ quá nhiều
muối, calo, chất béo hòa tan và đường (xem trang 24).
3. Thừa cân hoặc béo phì- Việc quá nặng tạo thêm lực căng cho
tim và hệ thống tuần hoàn của bạn.
4. Uống quá nhiều rượu bia- Sử dụng rượu bia nhiều và thường
xuyên có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe.

Các yếu tố đóng góp tiềm năng
1. Hút và sử dụng thuốc lá -Các chất này có thể khiến huyết áp
tăng tạm thời.
2. Căng thẳng- Quá căng thẳng có thể làm tăng huyết áp (xem trang
20).
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KẾT QUẢ CỦA HUYẾT ÁP CAO
Huyết áp cao khiến cho sức khỏe và chất lượng cuộc sống lâm nguy.

Đột quỵ

Mất thị lực

Huyết áp cao có thể khiến mạch máu
trong não bị vỡ hoặc tắc dễ dàng
hơn.

Huyết áp cao có thể làm căng hoặc
tổn thương mạch máu trong mắt.

Suy tim

Đau tim

1

Huyết áp cao làm tổn thương động
mạch khiến động mạch bị tắc và
ngăn dòng máu chảy đến các mô
trong cơ tim.

Tim làm việc nhiều hơn do huyết áp
cao có thể khiến tim phình to và
không thể cung cấp máu cho cơ thể.

Rối loạn chức năng
tình dục

Bệnh thận/Suy thận
Huyết áp cao có thể làm tổn thương
động mạch quanh thận và ảnh
hưởng đến khả năng lọc máu hiệu
quả.

Nó có thể làm rối loạn chức năng
tình dục ở nam giới hoặc làm giảm
ham muốn tình dục ở nữ giới.

Bệnh động mạch
ngoại biên (PAD)

Đau thắt ngực
Theo thời gian, huyết áp cao có thể
dẫn đến bệnh tim hoặc bệnh vi mạch
máu. Đau thắt ngực hoặc đau ngực
là triệu chứng phổ biến.

Huyết áp cao có thể gây cứng hoặc
hẹp các động mạch ở chân, tay, dạ
dày và đầu, tạo ra các cơn đau
hoặc mệt mỏi.
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5 BƯỚC KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP
Bạn có thể thay đổi để kiểm soát chứng huyết áp cao.

1. Biết được các chỉ số của bạn. Nếu không biết được huyết áp của bạn

là bao nhiêu, bạn sẽ không biết liệu nó có nằm trong phạm vi bình thường
hay không.
Tâm thu mm Hg
(chỉ số trên)

Hạng mục huyết áp

Tâm trương mm Hg
(chỉ số dưới)

Bình thường

dưới 120

và

dưới 80

Cao

120-129

và

dưới 80

Huyết áp cao
(Tăng huyết áp) Giai đoạn 1

130-139

hoặc

80-89

Huyết áp cao
(Tăng huyết áp) Giai đoạn 2

140 trở lên

hoặc

90 trở lên

Cơn tăng huyết áp
(Tham vấn bác sĩ ngay lập tức)

cao hơn
180

và/hoặc

cao hơn 120

2. Làm việc với bác sĩ để đưa ra kế hoạch giảm huyết áp của bạn.
3. Thay đổi một vài lối sống

• Duy trì cân nặng khỏe mạnh (xem trang 21).
• Ăn uống lành mạnh hơn (xem trang 25).
• Giảm muối/natri (xem trang 29).
• Tích cực vận động (xem trang 23).
• Hạn chế rượu bia - không nhiều hơn 1 ly (phụ nữ) và 2 ly (nam giới) một
ngày.

4. Kiểm tra huyết áp tại nhà (xem trang 6).
5. Dùng thuốc chính xác theo chỉ định của bác sĩ (xem trang 8).
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4 BƯỚC ĐO HUYẾT ÁP CHÍNH XÁC
Đo huyết áp chính xác rất quan trọng trong chẩn
đoán chính xác.

30 phút TRƯỚC
KHI
đo huyết áp
cao:

TRÁNH
Uống cafe
hoặc rượu
bia
Sử dụng
sản phẩm
thuốc lá
Tập thể dục
Cảm thấy
lo âu

Đảm bảo là
đã đi tiểu hết
Ngồi yên
và thư giãn
trong năm
phút
Không
xem TV
hoặc đọc
gì
Bệnh nhân
hoặc người
đo huyết áp
không nói
chuyện

Ngồi thẳng lên
với:
Chân và
mắt cá chân
không vắt
cheo

Bàn chân
đặt nằm
thẳng trên
sàn
Lưng tựa vào
lưng ghế
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Sử dụng vòng bít
đo huyết áp có kích
thước phù hợp
Quấn sát quanh
cánh tay trần,
cách một inch tính
từ nếp gấp khuỷu
tay trở lên
Giữ vòng bít đo huyết
áp ngang mức tim
Khuỷu tay ở trạng
thái hơi cong
Lòng bàn tay
hướng lên, cánh tay
được đỡ trên một
mặt phẳng
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CÁCH THEO DÕI HUYẾT ÁP
TẠI NHÀ
Thời gian hoàn hảo nhất là ngay bây giờ.

Tại sao bạn nên theo dõi huyết áp tại nhà?

Vì nó giúp bạn chủ động điều trị bằng cách theo dõi huyết áp
của mình.

Tại sao phải duy trì nhật ký huyết áp?

Một lần đo huyết áp chỉ là một lần thoáng qua và chỉ cho biết huyết áp của bạn là
bao nhiêu tại thời điểm đó. Hồ sơ chỉ số đo theo thời gian cho biết trong hầu hết
thời gian huyết áp của bạn là bao nhiêu, giúp bạn phối hợp với nhà cung cấp
dịch vụ của mình để giảm huyết áp.

Cách để tự đo huyết áp:

Trước khi đo:
1. Nghỉ ngơi trong 5 phút trước khi đo.
2. Sử dụng thiết bị tự động, được chứng nhận.
3. Sử dụng vòng bít đo huyết áp có kích thước phù hợp với cánh tay bạn.
4. Đi vệ sinh trước khi đo.
5. KHÔNG tập thể dục, hút thuốc, ăn nhiều, dùng
thuốc chống ngạt mũi hoặc caffein trong 30 phút trước khi đo.
Tự định vị tư thế đúng:
1. Ngồi vào ghế, có tựa lưng.
2. Ngồi không vắt chéo chân và bàn chân đặt nằm thẳng so với sàn (hoặc ghế
đẩu).
3. Thả lỏng cánh tay trên bàn gần ngang mức tim.
4. Đặt vòng bít đo huyết áp lên da trần, ngay phía trên khuỷu tay.
Thực hiện đo huyết áp:
1. Không nói chuyện, nhắn tin, đọc sách báo, xem TV hoặc sử dụng điện
thoại, máy tính hoặc máy tính bảng khi đo huyết áp.
2. Bật máy đo lên và sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
3. Viết lại cả hai số vào nhật ký huyết áp.
4. Chờ một phút và lặp lại.
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CÁC BƯỚC ABCS CHO SỨC KHỎE TRÁI TIM
Để giảm nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ

ASPIRIN

A
B
C
S

• Dùng ASPIRIN theo chỉ định của chuyên gia chăm sóc sức
khỏe của bạn.
• Hãy hỏi xem liệu aspirin có thể giảm nguy cơ bị đau tim
hoặc đột quỵ hay không.
• Hãy cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn biết liệu
gia đình bạn có tiền sử bị đau tim hoặc đột quỵ không.
• Hãy cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn biết bệnh
sử của bạn.

Kiểm soát HUYẾT ÁP (BLOOD PRESSURE
control)

• Kiểm soát HUYẾT ÁP của bạn (xem trang 4).
• Tìm hiểu xem các chỉ số của bạn nghĩa là gì tại địa chỉ:
www.checkymypressure.org
• Làm việc với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn để
giảm huyết áp của bạn nếu nó cao.

Kiểm soát CHOLESTEROL

• Kiểm soát CHOLESTEROL của bạn (xem trang 27).

NGỪNG HÚT THUỐC (SMOKING
CESSATION)

• Đừng hút thuốc.
• Hút thuốc làm tăng huyết áp, điều này làm tăng nguy cơ bị
đau tim và đột quỵ.
• Nếu bạn hút thuốc, hãy cai thuốc.
• Hãy gọi 1-800-QUIT-NOW để được trợ giúp miễn phí.
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Quản lý thuốc

“Thuốc không có tác dụng với những bệnh nhân không dùng chúng”.
-C. Everett Koop, Bác sĩ y khoa, Cựu bác sĩ phẫu thuật đa khoa Hoa Kỳ

Hãy dùng thuốc theo chỉ định:

• Đúng số lượng (đúng liều).
• Đúng giờ (cố gắng dùng vào cùng lúc mỗi ngày).
• Đúng cách (ví dụ: đường uống, hai lần một này, kèm thức ăn).
• Đúng khoảng thời gian (miễn là nhà cung cấp của bạn khuyến cáo).

Tại sao quản lý thuốc lại quan trọng?

• Giảm triệu chứng.
• Giảm tác dụng phụ.
• Làm chậm sự phát triển của bệnh.
• Giúp ngăn ngừa các vấn đề trong tương lai.
• Ngăn ngừa khả năng nhập viện.
• Giảm chi phí y tế.

Tại sao mọi người lại không dùng thuốc đúng?
• Chi phí thuốc.
• Điều trị phức tạp.
• Thiếu hỗ trợ.
• Bệnh kéo dài.

Lời khuyên quản lý thuốc bao gồm:

• Sử dụng hộp chia thuốc giúp bạn sắp xếp phù hợp.
• Yêu cầu dùng liều một lần một ngày.
• Nhờ gia đình và bạn bè.
• Tìm hiểu các lý do tại sao thuốc theo toa lại quan trọng.
• Hỏi dược sĩ giúp bạn “đồng bộ” hoặc kết hợp các lần mua thuốc.
• Dùng thuốc kèm với hoạt động hàng ngày khác (đánh răng, tắm).
• Duy trì nhật ký hoặc sổ ghi chép thuốc và cảm giác của bạn sau khi dùng chúng.
• Đặt ra mục tiêu với nhà cung cấp hoặc dược sĩ của bạn.
• Cho nhà cung cấp hoặc dược sĩ biết nếu bạn không dùng thuốc.
Khoảng 50% người quản lý thuốc không đúng!
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TIỀN TIỂU ĐƯỜNG

Tiền tiểu đường là dấu hiệu cảnh báo rằng bạn sắp bị tiểu đường,
nhưng không quá muộn để thay đổi tình thế.

Tiền tiểu đường là gì?

Đây là tình trạng sức khỏe khi đường trong máu bạn cao hơn bình
thường, nhưng không đủ cao để được xem là bệnh tiểu đường loại 2.

Ai có nguy cơ?

Họ là:
• Người trên 45 tuổi
• Thừa cân (xem trang 22)
• Hoạt động thể chất ít hơn 3 lần một tuần
• Người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Tây Ban Nha/
La-tinh, người Mỹ bản địa/người Alaska bản địa,
dân đảo Thái Bình Dương và một số người Mỹ
gốc châu Á.

Những người bị:
• Huyết áp cao
• Cholesterol cao
• Mức glucose cao
• Tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường loại 2

1 trong số 3 người lớn
tại Hoa Kỳ mắc tiểu
đường

9 trong số 10 người
không biết rằng họ bị
vì hầu hết mọi người
không có dấu hiệu
hoặc triệu chứng

Những người có tiền sử:
• Tiểu đường thai kỳ (xem trang 11)
• Hội chứng buồng trứng đa nang
• Bệnh tim mạch

Nếu bạn có một vài yếu tố nguy cơ này, hãy yêu cầu bác sĩ xét
nghiệm đường huyết và xét nghiệm nguy cơ bị tiền tiểu đường (xem
trang 12).
SaltLakeHealth.org/Living
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GLUCOSE MÁU VÀ A1C

Đường máu/Glucose máu

Đường máu cũng gọi là glucose

Glu cose máu là gì?

• Đây là loại đường chính trong máu.
• Loại đường này đến từ carbohydrate trong thực phẩm bạn ăn
và là nguồn năng lượng chính được cơ thể sử dụng.

Tại sao bạn nên đo glucose máu?
• Xét nghiệm glucose máu đo lượng glucose trong máu.
• Hãy trao đổi với bác sĩ về các mức đường máu.
Bình thường
Tiền tiểu đường
Tiểu đường

dưới 100 mg/dl
100-125 mg/dl
126 mg/dl trở lên

A1C là gì?

A1C

• Xét nghiệm máu cho thấy mức glucose trung bình trong 2-3 tháng qua.
• Một trong những xét nghiệm có sẵn giúp chẩn đoán tiền tiểu đường và
bệnh tiểu đường loại 2.

Tại sao bạn nên được xét nghiệm tiền tiểu đường?

• Xét nghiệm này quan trọng đối với giai đoạn đầu của bệnh vì tiền tiểu
đường không có triệu chứng.
• Nó giúp nhà cung cấp của bạn tìm và điều trị tiền tiểu đường,
giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2.
• Các kết quả xét nghiệm là cách tốt nhất để biết theo thời gian liệu
đường huyết của bạn có được kiểm soát hay không.
Bình thường
Tiền tiểu đường
Tiểu đường

dưới 5,7%
5,7%-6,4%
6,5% trở lên

SaltLakeHealth.org/Living
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TIỂU ĐƯỜNG THAI KỲ
Đường huyết cao và bệnh tiểu đường trong thai kỳ.

Tiểu đường thai kỳ là gì?

• Tiểu đường thai kỳ là khi bạn có mức đường huyết cao trong thời
gian mang thai.
• Giống như các loại tiểu đường khác, tiểu đường thai kỳ ảnh hưởng đến cách các tế
bào sử dụng đường (glucose).
• Tiểu đường thai kỳ có thể ảnh hưởng đến thai kỳ và sức khỏe con bạn.

Khi nào và tại sao bạn nên làm xét nghiệm?
• Tất cả phụ nữ mang thai cần xét nghiệm trong giai đoạn khi mang
thai 24-28 tuần.
• Chẩn đoán giúp điều trị, giáo dục và giảm các nguy cơ sức
khỏe cho bà mẹ và em bé.

Nguy cơ sức khỏe cho bà mẹ:

• 50% có khả năng bị mắc Bệnh tiểu đường loại 2 sau này.
• Vấn đề khi sinh.
• Béo phì (xem trang 22).
• Tiền sản giật - gây ra huyết áp cao.
• Huyết áp cao (xem trang 2).

Nguy cơ sức khỏe cho em bé:

• Sinh sớm (non).
• Suy hô hấp dẫn đến khó thở.
• Đường huyết thấp (hạ đường huyết).
• Tăng nguy cơ bị mắc Bệnh tiểu đường loại 2 sau này.
• Trọng lượng trẻ quá lớn (tăng nguy cơ bị các vấn đền khi sinh vì trẻ quá to).

SaltLakeHealth.org/Living
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BẠN CÓ BỊ TIỀN TIỂU ĐƯỜNG KHÔNG
Xét nghiệm Nguy cơ Tiền tiểu đường

Viết số
điểm của
bạn vào ô

Bạn bao nhiêu tuổi?
Dưới 40 tuổi (0 điểm)
40-49 tuổi (1 điểm)
50-59 tuổi (2 điểm)
60 tuổi trở lên (3 điểm)
Bạn là nam hay nữ?
Nam giới (1 điểm)
Nữ giới (0 điểm)
Nếu bạn là nữ giới, bạn đã từng
được chẩn đoán mắc
tiểu đường thai kỳ chưa?
Có (1 điểm)
Không (0 điểm)
Bạn có mẹ, cha, chị em gái hay
anh em trai bị tiểu đường không?
Có (1 điểm)
Không (0 điểm)
Bạn có từng được chẩn đoán mắc
huyết áp cao không?
Có (1 điểm)
Không (0 điểm)
Bạn có tích cực vận động không?
Có (0 điểm)
Không (1 điểm)
Tình trạng cân nặng của bạn thế
nào?
(xem bảng bên phải)
Cộng tổng điểm

Chiều cao
Cân nặng (lbs.)
4’10” 119-142
143-190
191+
4’11” 124-147
148-197
198+
5’0” 128-152
153-203
204+
5’1” 132-157
158-210
211+
5’2” 136-163
164-217
218+
5’3” 141-168
169-224
225+
5’4” 145-173
174-231
232+
5’5” 150-179
180-239
240+
5’6” 155-185
186-246
247+
5’7” 159-190
191-254
255+
5’8” 164-196
197-261
262+
5’9” 169-202
203-269
270+
5’10” 174-208
209-277
278+
5’11” 179-214
215-285
286+
6’0” 184-220
221-293
294+
6’1” 189-226
227-301
302+
6’2” 194-232
233-310
311+
6’3” 200-239
240-318
319+
6’4” 205-245
246-327
328+
(1 điểm) (2 điểm)
(3 điểm)
Nếu bạn nhẹ hơn số cân ở cột bên trái
(0 điểm)
Nếu bạn đạt 5 điểm trở lên bạn có
khả năng bị tiền tiểu đường và nguy
cơ cao bị bệnh tiểu đường loại 2.
Trao đổi với bác sĩ để giảm nguy cơ
của bạn. (xem trang 13)
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LỜI KHUYÊN NGĂN NGỪA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
Tiền tiểu đường là dấu hiệu cảnh báo rằng bạn sắp bị tiểu đường, nhưng
không quá muộn để thay đổi tình thế.

LỜI KHUYÊN ngăn ngừa:
Tiền tiểu đường •Bệnh tiểu đường loại 2 •Tiểu đường thai kỳ
• Duy trì cân nặng khỏe mạnh hoặc kiểm soát cân nặng (xem trang 21).
• Nếu bạn bị thừa cân, hãy giảm 5-7% cân nặng cơ thể.
• Trao đổi với bác sĩ về việc giảm cân thừa trước khi mang thai
(xem trang 22).
• Ăn nhiều loại thực phẩm lành mạnh giàu chất xơ và ít
chất béo bão hòa và đường bổ sung (xem trang 24, 28).
• Tích cực vận động. Di chuyển ít nhất 30 phút một ngày, 5 ngày
một tuần (cả khi mang thai) (xem trang 23).
• Ngừng hút thuốc.
• Kiểm soát huyết áp của bạn (xem trang 4).
• Kiểm soát cholesterol của bạn (xem trang 27).
• Đối với bà mẹ bị tiểu đường thai kỳ/glucose máu cao, hãy xét nghiệm tiểu
đường 6-12 tuần sau khi sinh, sau đó là 1-3 năm một lần.
• Theo dõi thường xuyên cùng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của
bạn.
SaltLakeHealth.org/Living
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CHƯƠNG TRÌNH NGĂN NGỪA
BỆNH TIỂU ĐƯỜNG QUỐC GIA

Chương trình can thiệp lối sống tiền tiểu đường đã được chứng minh.

Chương trình ngăn ngừa bệnh tiểu đường quốc gia (NDPP) là gì?

• NDPP là chương trình thay đổi lối sống 1 năm để ngăn ngừa Bệnh tiểu đường loại
2 (T2D).
• Chương trình được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh
(CDC) tạo ra và đã được chứng minh là có tác dụng.

Tính đủ điều kiện tham gia

• Ít nhất 18 tuổi và
• Thừa cân (BMI ≥24; ≥22 nếu là người châu Á) và
• Chưa từng được chẩn đoán mắc tiểu đường loại 1 hoặc loại 2 trước đây và
• Có kết quả xét nghiệm máu trong phạm vi tiền tiểu đường trong vòng một năm qua
(xem trang 10).
• Hoặc đã từng được chẩn đoán tiểu đường thai kỳ (xem trang 11).

NDPP có lợi ích như thế nào?

• Những người tham gia giảm nguy cơ mắc T2D đến 58% (hoặc 71% đối với
những người trên 60 tuổi).
• Những người tham gia thực hiện các thay đổi nhỏ dẫn đến giảm cân và có hành vi
lành mạnh.
• Những người tham gia giảm 5-7% trọng lượng cơ thể thông qua:
1. Tăng cường hoạt động thể chất (150 phút một tuần)
2. Ăn uống dinh dưỡng
3. Kỹ năng ứng phó

Đặc điểm của khóa học

• Hỗ trợ từ huấn luyện
• Chương trình học được CDC phê duyệt.
• Được tạo điều kiện từ huấn luyện viên lối sống đã được đào tạo.

Trao đổi với bác sĩ về việc ghi danh
vào Chương trình ngăn ngừa bệnh
tiểu đường quốc gia!
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BỆNH TIỂU ĐƯỜNG LOẠI 2
Trước đây gọi là bệnh tiểu đường khởi phát ở người lớn

Bệnh tiểu đường loại 2 là gì?

• Đây là tình trạng sức khỏe khi cơ thể không sử dụng hoặc sản xuất insulin đúng
cách.
• Cơ thể bạn cần insulin để đẩy đường vào tế bào cơ thể. Nếu đường
không vào được tế bào, quá nhiều đường sẽ ở lại trong máu gây ra các vấn đề.

Làm thế nào để biết bạn có bị tiểu đường hay không?

Có ba cách để chẩn đoán bệnh tiểu đường:
1. Xét nghiệm A1c (không cần nhịn ăn): Cho biết mức đường huyết trung bình trong
khoảng 3 tháng qua. A1c từ 6,5% trở lên nghĩa là bạn bị tiểu đường.
2. Glucose khi đói: Bệnh nhân không được ăn hoặc uống bất cứ thứ gì (trừ nước)
trong ít nhất 8 giờ. Glucose trong máu khi đói là 126 mg/dL nghĩa là bạn bị tiểu
đường.
3. Xét nghiệm dung nạp glucose: Bạn uống một cốc nước ngọt được chuẩn bị đặc
biệt, và nếu bạn bị tiểu đường, đường trong máu bạn trong 2 giờ sẽ bằng hoặc
lớn hơn 200 mg/dL.

Yếu tố nguy cơ

Họ là:
• Người trên 45 tuổi
• Thừa cân (xem trang 22)
• Hoạt động thể chất ít hơn 3 lần một tuần
• Người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Tây Ban Nha/La-tinh, người Mỹ bản địa/Alaska
bản địa, dân đảo Thái Bình Dương và một số người Mỹ gốc châu Á
Những người bị:
• Huyết áp cao
• Cholesterol cao
• Mức glucose cao
• Tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường loại 2
Những người có tiền sử:
• Tiểu đường thai kỳ (xem trang 11)
• Hội chứng buồng trứng đa nang
• Bệnh tim mạch
SaltLakeHealth.org/Living
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CÁCH BỆNH TIỂU ĐƯỜNG ẢNH
HƯỞNG ĐẾN BẠN?
Hơn 30 triệu người Mỹ mắc tiểu đường

Triệu chứng
Một số người mắc bệnh tiểu đường loại 2 có triệu chứng nhẹ mà họ không chú ý
•
•
•
•
•
•
•
•

Đi tiểu thường xuyên
Cảm thấy rất khát
Cảm thấy rất đói - ngay cả khi đang ăn
Cực kỳ mệt mỏi,
Thị lực mờ
Vết cắt/bầm chậm lành
Giảm cân - ngay cả khi ăn nhiều hơn
Đau nhói, đau hoặc tê ở tay/chân

Biến chứng của tiểu đường
Biến chứng tiểu đường lâu dài phát triển từ từ. Bạn bị tiểu đường càng lâu và
đường huyết càng ít được kiểm soát, thì nguy cơ mắc các biến chứng càng cao
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bệnh tim mạch
Tổn thương thần kinh (bệnh thần kinh)
Tổn thương thận (bệnh thận)
Tổn thương mắt (bệnh võng mạc)
Tổn thương chân
Tình trạng da như bị nhiễm vi khuẩn và nấm
Suy giảm thính lực
Bệnh Alzheimer
Trầm cảm
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CÁCH KIỂM SOÁT BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
Hiểu chẩn đoán của bạn

Mức đường huyết bình thường là gì?
Khi đói
Bình thường với người không bị tiểu đường

70-99 mg/dL

Khuyến cáo chính thức về ADA cho một số người bị tiểu đường

80-130 mg/dL

2 giờ sau khi ăn
Bình thường với người không bị tiểu đường

Dưới 140 mg/dL

Khuyến cáo chính thức về ADA cho một số người bị tiểu đường

Dưới 180 mg/dL

A1C
Bình thường với người không bị tiểu đường

Dưới 5,7%

Khuyến cáo chính thức về ADA cho một số người bị tiểu đường

7,0% trở xuống

Làm theo bảy hành vi tự chăm sóc của Hiệp hội Nhà giáo dục
Tiểu đường Hoa Kỳ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ăn uống lành mạnh
Vận động
Kiểm soát mức đường huyết
Dùng thuốc
Giải quyết vấn đề
Giảm nguy cơ
Ứng phó lành mạnh

Cách theo dõi bệnh tiểu đường tại nhà.
•
•
•
•
•

Kiểm tra mức đường huyết thường xuyên
Dùng thuốc/insulin theo chỉ định của bác sĩ
Bảo quản insulin đúng cách
Báo cáo vấn đề cho bác sĩ
Thận trọng với các thuốc mới

SaltLakeHealth.org/Living

17

BỆNH TIỂU ĐƯỜNG VÀ ĂN UỐNG
LÀNH MẠNH
Không có cái gọi là “chế độ ăn cho người tiểu đường”. Hãy làm theo các lời
khuyên ăn uống lành mạnh cơ bản.

• Mục tiêu dinh dưỡng cho người tiểu đường - Đạt được và duy trì:
• Glucose máu bình thường và gần bình thường
• Mức cholestrol làm giảm nguy cơ bị bệnh mạch máu (xem trang 27)
• Huyết áp bình thường
• Cân nặng khỏe mạnh

Carbohydrate là gì và tại sao chúng lại quan trọng?

• Được tìm thấy trong hầu hết các thực phẩm như bánh mì, pasta, trái cây, sữa chua và
thực phẩm có đường.
• Carbohydrate chuyển thành glucose (đường) sẽ đi vào các tế bào để tạo năng lượng.
• Chúng có thể giúp duy trì các mức glucose máu gần với bình thường.

Đếm carbohydrate và khẩu phần ăn

• Đếm carb có thể giúp bạn có nhiều lựa chọn và linh hoạt hơn khi lên kế hoạch cho bữa
ăn.
• Nó bao gồm đếm số lượng gam carbohydrate trong bữa ăn và làm cho nó phù hợp
với liều insulin của bạn.
• Khi cân bằng phù hợp giữa vận động thể chất và insulin, việc đếm carb có thể giúp
bạn kiểm soát glucose máu.

Kích thước khẩu phần carbohydrate

• Tham vấn nhóm chăm sóc y tế để tìm ra lượng carb phù hợp với bạn.
• Một carbohydrate = 15 gam
• Ví dụ về carbohydrate lành mạnh
• 1 miếng nhỏ trái cây tươi, 1/2 cốc nước trái cây đóng hộp hoặc đông lạnh
• 1 lát bánh mì hoặc 1 miếng bánh ngô
• 1/2 cốc bột yến mạch
• 1/3 cốc pasta hoặc cơm
• 4 - 6 bánh quy giòn
• 1 cốc súp
SaltLakeHealth.org/Living
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TIỂU ĐƯỜNG VÀ HOẠT ĐỘNG
THỂ CHẤT
Hoạt động thể chất là một phần quan trọng trong bất kỳ kế hoạch điều trị
tiểu đường nào. Để tránh các vấn đề tiềm ẩn, hãy kiểm tra đường huyết
trước, trong và sau khi tập thể dục.
• Trước khi hoạt động thể chất
○ Phải có được sự đồng ý của bác sĩ cho tập thể dục, đặc biệt nếu bạn ít vận
động.
○ Nếu bạn đang dùng insulin hoặc các thuốc khác có thể gây giảm đường
huyết, hãy kiểm tra đường huyết 15 đến 30 phút trước khi tập thể dục.
Hướng dẫn chung về đường huyết khi hoạt động thể chất
Dưới 100 mg/dL

Có thể quá thấp để tập thể dục an
toàn

100 đến 250 mg/dL

An toàn để tập thể dục

250 mg/dL trở lên

Vùng thận trọng/Quá cao để tập
thể dục

Trong khi hoạt động thể chất

• Dừng tập nếu:
○ đường huyết còn 70 mg/dL trở xuống
○ bạn cảm thấy run rẩy, yếu hoặc lẫn lộn
• Ăn hoặc uống thứ gì đó làm tăng mức đường huyết và kiểm tra lại đường
huyết 15 phút sau đó. Bạn có thể tiếp tục hoạt động sau khi đường huyết trở
lại phạm vi an toàn (trên 70 mg/dL)

Sau khi hoạt động thể chất
• Kiểm tra lại đường huyết trong vài giờ tiếp theo.
• Nếu bạn có đường huyết thấp sau khi hoạt động thể chất, ăn bữa nhẹ
chứa carbohydrate.
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CĂNG THẲNG
Căng thẳng lại trạng thái căng thẳng về tinh thần hoặc

Yếu tố chính để kiểm soát căng thẳng

Thói quen
lành mạnh

Thư giãn

• Đi bộ
• Hoạt động
thể chất
• Ngủ đủ
• Xây
dựng
thói
quen
• Lựa chọn
thực
phẩm lành
mạnh

• Yoga
• Mát-xa
• Thiền
• Hình dung
• Tập
trung
vào hơi
thở
• Thư giãn
tăng dần

Học

Sở thích giúp
bình tĩnh

• Nghệ
thuật/Màu
sắc
• Đọc sách
• Nghe nhạc
• Xem
TV/phim
• Dành thời
gian với
thiên
nhiên

• Ghi chép lại
• Ứng phó
với thay
đổi
• Quản lý
thời gian
• Xác định
các yếu tố
gây căng
thẳng

Tập trung

bản thân

• Hát
• Cười lớn
• Cười
• Thời gian
dành cho
bạn bè
và/hoặc
động vật
• Suy nghĩ tích cực

Ảnh hưởng của căng thẳng đối với cơ thể
Hệ thống cơ thể

Cân nặng

• Đau cơ
• Đau dạ dày
• Vấn đề về tiêu
hóa
• Hệ miễn dịch yếu
đi

• Tăng hoặc
giảm cân
• Thèm đồ có
đường và
chất béo

Não bộ
• Trầm cảm
• Đau đầu
• Dễ cáu kỉnh
• Kiệt sức
• Cơn hoảng loạn
• Khó tập trung
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•
•
•
•

Đột quỵ
Ợ nóng
Huyết áp cao
Bệnh tim

Giấc ngủ
• Mệt mỏi
• Mất ngủ
• Ngủ quá nhiều
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CÂN NẶNG KHỎE MẠNH

Duy trì cân nặng khỏe mạnh không phải là thay đổi ngày một ngày hai. Đó
là lối sống lành mạnh bao gồm ăn uống lành mạnh,
hoạt động thể chất và kiểm soát căng thẳng.

Lợi ích của việc duy trì cân nặng khỏe mạnh:

• Giảm đau cơ và khớp
• Có nhiều năng lượng hơn
• Huyết áp được kiểm soát
• Thói quen ngủ tốt hơn
• Giảm triglyceride và glucose máu (xem trang 22)
• Giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2
• Giảm nguy cơ bị bệnh tim và các ung thư nhất định

LUÔN
TRAO ĐỔI
VỚI
BÁC SĨ CỦA
BẠN VỀ KẾ
HOẠCH GIẢM
CÂN

Bạn có thể làm gì để giảm cân?

• Theo dõi
○ Duy trì nhật ký ăn uống để xem bạn sẽ ăn những gì.
○ Duy trì nhật ký hoạt động để tìm hiểu xem bạn hoạt động thể chất nhiều như thế
nào.
• Kiểm soát căng thẳng (xem trang 20)
• Tìm hiểu về BMI (Chỉ số khối cơ thể) (xem trang 22)
○ Tính toán BMI giúp xác định xem bạn cần giảm bao nhiêu cân để
giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch (xem trang 7), đột quỵ, bệnh
tiểu đường loại 2 và nhiều bệnh khác.
• Lời khuyên để thành công
○ Ăn kích cỡ khẩu phần phù hợp.
○ Tham gia vào hoạt động thể chất bạn thích (xem trang 23).
○ Tìm hiểu các cách lành mạnh hơn để chuẩn bị thức ăn (xem trang 25).

BMI là gì?

• Viết tắt của Body Mass Index (Chỉ số khối cơ thể).
• Công cụ sàng lọc tìm hiểu xem bạn đang ở mức cân nặng khỏe mạnh hay không
khỏe mạnh.
• Cung cấp phạm vi cân nặng khỏe mạnh tương ứng với chiều cao của người nào đó.
• Để tính BMI, xem trang 22.
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BMI
(BẢNG CHỈ SỐ KHỐI CƠ THỂ)
So chiều cao và cân nặng của bạn trong bảng dưới để xem liệu bạn có đang ở mức cân nặng khỏe
mạnh không.
Thiếu cân

Khỏe mạnh

Thừa cân

Béo phì

Cực kỳ béo phì

CÂN NẶNG (pound)

56

CHIỀU CAO

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
20 22 25 27 29 31 34 36 38 40 43 45 47 49 52 54 56 58 61 63 65
19 22 24 26 28 30 32 35 37 39 41 43 45 48 50 52 54 56 58 61 63
19 21 23 25 27 29 31 33 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 59 61
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51 53 55 57 59
18 20 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57
17 19 21 23 25 26 28 30 32 34 36 38 40 42 43 45 47 49 51 53 55
16 18 20 22 24 26 27 29 31 33 35 37 38 40 42 44 46 48 49 51 53
16 18 19 21 23 25 27 28 30 32 34 35 37 39 41 43 44 46 48 50 51
15 17 19 21 22 24 26 27 29 31 33 34 36 38 39 41 43 45 46 48 50
15 17 18 20 22 23 25 27 28 30 32 33 35 37 38 40 42 43 45 47 48
15 16 18 19 21 23 24 26 27 29 31 32 34 36 37 39 40 42 44 45 47
14 16 17 19 20 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36 38 39 41 42 44 45
14 15 17 18 20 21 23 24 26 27 29 30 32 33 35 37 38 40 41 43 44
13 15 16 18 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 35 37 38 40 41 43
13 14 16 17 19 20 22 23 24 26 27 29 30 32 33 34 36 37 39 40 42
13 14 15 17 18 20 21 22 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36 38 39 40
12 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 33 34 35 37 38 39
12 13 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 34 36 37 38
12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 31 32 33 35 36 37
11 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25 26 28 29 30 31 33 34 35 36
11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 32 33 34 35
11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34
10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 34
10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33
10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31
9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 29 30
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

SaltLakeHealth.org/Living

22

Hoạt động thể chất
Thời gian hoàn hảo nhất là ngay bây giờ.

Hỏi nhà cung cấp của bạn trước khi bắt đầu thói quen
hoạt động thể chất mới.

Bắt đầu từ từ, sau đó tăng dần.
Tích cực vận động thường xuyên để trở thành lối sống của bạn.

Đặt ra kỳ vọng và mục tiêu hợp lý.
Đừng nản lòng nếu bạn phải dừng lại. Bắt đầu lại ngay khi có thể!

Không tập quá sức sau khi ăn, khi trời nóng hoặc khi bạn cảm thấy
không khỏe.

Nhận hỗ trợ
Hỏi gia đình và bạn bè tham gia cùng bạn.
Có các nguồn lực có sẵn (trung tâm thể dục, trung tâm của người cao niên, huấn
luyện viên sức khỏe, v.v) để giúp bạn thành công.
Biến nó thành NIỀM VUI!
Chọn các hoạt động bạn thấy vui, không phải kiệt sức.
Thay đổi thói quen và hoạt động để bạn không thấy buồn chán. Hãy sáng tạo!

Ăn mừng thành công!
Tự thưởng cho mình khi đạt mốc đặc biệt bằng những vật không phải thực phẩm.
Không có gì có tác dụng thúc đẩy như sự thành công!
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HƯỚNG DẪN VỀ DINH DƯỠNG
Tập trung vào nhiều loại, số lượng và dinh dưỡng

Khuyến cáo
mức trung bình hàng ngày
Trái cây

2 cốc

Rau củ

2-3 chén

Ngũ cốc

6-8 ounce

Protein

5-6,5
ounce

Sữa

3 cốc

Ví dụ
1 cốc nước táo nhỏ, 1 cốc chuối lớn,
1 cốc nước dưa hấu, 1/2 cốc trái cây khô
1 chén bông cải xanh, 1 chén cà rốt
1 chén dưa chuột, 1 chén hành
1 miếng bánh quy nhỏ, 1/2 bánh nướng
xốp, 1 lát bánh mì, 5 bánh quy giòn
nguyên hạt
1 ounce thịt bò nạc nấu chín, 1 ounce
cá nấu chín, 1/4 cốc đậu nấu chín,
2 muỗng canh món khai vị hummus
1 cốc sữa, 2 cốc phô mai tươi
1 cốc sữa đậu nành bổ sung can xi,
1 cốc sữa chua đông lạnh
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LỜI KHUYÊN VỀ ĂN UỐNG LÀNH MẠNH
Thời gian hoàn hảo nhất là ngay bây giờ.

Bắt đầu bằng các thay đổi nhỏ

• Xem xét thay đổi thể hiện sở thích cá nhân, văn hóa và truyền thống.
• Nghĩ về mỗi thay đổi như một “chiến thắng” vì bạn xây dựng được thói quen tích cực.

Làm một nửa khẩu phần ăn của bạn bằng rau củ và trái cây

• Phần này bao gồm các sản phẩm tươi, đông lạnh, đóng hộp hoặc khô.
• Tập trung vào ăn trái cây nguyên quả hơn là uống 100% nước ép.
• Ăn nhẹ bằng trái cây và rau củ thay vì bánh quy hoặc bánh brownie
• Thay đổi rau củ để bao gồm rau củ màu xanh, đỏ hoặc cam.
• Chuẩn bị rau củ mà không cần nước sốt, nước thịt hoặc nước men với ít muối,
chất béo bão hòa và đường bổ sung.

Làm một nửa lượng ngũ cốc của bạn là loại nguyên hạt

• Chọn thực phẩm nguyên hạt nhiều hơn loại đã tinh chế
• Tìm loại thực phẩm giàu chất xơ, nguyên hạt bằng cách đọc nhãn Thành phần
dinh dưỡng và danh sách thành phần.
• Xem Bảng thành phần chất xơ (xem trang 28).

Chuyển sang sữa ít béo và không béo

• Chọn sữa và sữa chua ít béo và không béo.
• Mua phô mai ít béo hoặc không béo thường xuyên hơn phô mai thông thường.
• Kem phô mai, bơ và kem thông thường có ít hoặc không có canxi và
có lượng chất béo hòa tan cao.

Thay đổi thói quen ăn protein

• Trộn thực phẩm protein để bao gồm hải sản, đậu, hạt, đậu nành, trứng, thịt nạc và
gia cầm.
• Ăn hải sản hai lần một tuần.
• Thêm vào đậu hoặc đậu Hà Lan, các loại hạt không muối và đậu nành vào bữa ăn
chính và bữa ăn nhẹ.

So sánh chất béo hòa tan, natri và đường bổ sung trong thực phẩm và đồ
uống của bạn
• Đọc nhãn Thành phần dinh dưỡng để tìm các sản phẩm có ít chất béo hòa tan,
natri và đường.
SaltLakeHealth.org/Living
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TRÁO ĐỔI LÀNH MẠNH
Cách cắt giảm đường bổ sung hoặc calo để có được hương vị bạn muốn.

TRÁO ĐỔI
Dầu ăn, bơ, mỡ lợn/chất béo

Dầu oliu/bơ hoặc nước

Đường

Sốt táo không đường

Nước sốt cho món salad, sốt
cà chua, sốt BBQ, sốt
mayonnaise bán tại cửa
hàng

Nước sốt tự làm tại nhà
(kiểm soát lượng đường)

Soda có đường, si-rô/nước
ngọt hỗn hợp

Nước có ga, nước
Có hương vị (quả mọng, bạc hà,
v.v.)

Bánh, bánh quy, bánh ngọt
và thanh kẹo

Trái cây tươi/đông
lạnh/đóng hộp, hỗn hợp
hạt và trái cây

Thanh granola, bánh mì
tròn, bánh nướng

Granola làm tại nhà (nhiều hạt,
trái cây khô và yến mạch cán)

Ngũcốc ăn sáng có đường

Ngũ cốc nguyên hạt,
giàu chất xơ

Kem tươi, kem
nhân tạo

Mật ong, mật hoa agave,
quế hoặc chiết xuất vani
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CHOLESTEROL
Kiểm tra. Thay đổi. Kiểm soát.

Cholesterol là gì?
•
•
•
•

Cholesterol là một chất giống như sáp, được tạo ra trong gan.
Cơ thể bạn sử dụng nó để tạo vitamin D và hoocmôn hỗ trợ tiêu hóa.
Cơ thể cần chất này để hoạt động phù hợp.
Cơ thể bạn tạo hầu hết cholesterol bạn cần nhưng bạn lại nhận được một số từ
những gì bạn ăn. Quá nhiều cholesterol có thể gây ra vấn đề sức khỏe.
TỔNG SỐ CHOLESTEROL

Tại sao Cholesterol quan trọng:
• Cholesterol tuần hoàn trong máu: Mức cholesterol trong
máu tăng dẫn đến nguy cơ đối với sức khỏe của bạn.
• Cholesterol tăng có thể dẫn đến bệnh động mạch vành,
đau tim, đột quỵ và bệnh Alzheimer

CAO

240 mg/dl trở lên

GIỚI HẠN CAO TRÊN
200-239 mg/dl

MỨC MONG MUỐN

Dưới 200 mg/dl

Loại cholesterol

• LDL (lipoprotein mật độ thấp) - cholesterol XẤU. LDL mang cholesterol từ
gan đến các phần khác của cơ thể. Quá nhiều chất này và nó bắt đầu dồn lại
bên trong thành của động mạch nuôi tim và não. (Số chất này nên dưới 100)
• LDL (lipoprotein mật độ cao) - cholesterol TỐT. HDL giúp loại bỏ
cholesterol xấu khỏi cơ thể (Số chất này nên từ 60 trở lên)
• Triglyceride - loại chất béo phổ biến nhất trong cơ thể. Calo từ thực phẩm bạn
ăn mà cơ thể không sử dụng đúng cách bị thay đổi thành triglyceride và lưu trữ
dưới dạng tế bào mỡ. (Số chất này nên dưới 150)

Yếu tố nguy cơ
•
•
•
•
•

Lời khuyên để kiểm soát cholestrol

Tuổi tác
Hút thuốc
Bị thừa cân hoặc béo phì
Tiền sử gia đình bị cholesterol cao
Ăn thực phẩm giàu chất béo
bão hòa và cholesterol

•
•
•
•
•
•

Bỏ hút thuốc
Hạn chế rượu bia
Ăn chế độ ăn lành mạnh
Thường xuyên hoạt động thể chất
Duy trì cân nặng khỏe mạnh
Dùng thuốc theo chỉ định
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CHẤT XƠ
Chất xơ là thành phần của trái cây, rau củ và ngũ cốc không được tiêu hóa.

Khuyến cáo nên dùng 25-35 gam chất xơ một ngày
hoặc 14 gam cho mỗi 1.000 calo

*Giúp tiêu hóa *Giảm cholesterol *Ngăn ngừa táo bón *Bảo vệ khỏi bệnh tật

Dữ liệu về chất xơ:

1. Trái cây và rau củ nấu hoặc khô KHÔNG bị mất chất xơ.
2. Nước ép trái cây và rau củ có ít chất xơ hơn là trái cây và rau củ còn nguyên.
3. Nhiều thực phẩm được tăng cường (thêm) chất xơ, tuy nhiên, các nguồn tự
nhiên vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Các cách dễ dàng thêm chất xơ vào chế độ ăn:
1.
2.
3.
4.

Thêm trái cây tươi vào các bữa ăn.
Chọn ngũ cốc nguyên hạt thay vì carbohydrate tinh chế.
Nên bổ sung từ từ - không khuyến cáo thay đổi nhanh chế độ ăn.
Khám phá toàn cầu - thực phẩm tiêu biểu của Mỹ có xu hướng ít chất xơ hơn
các món ăn dân tộc khác.
5. Chọn bữa ăn nhẹ giàu chất xơ như bánh quy nguyên hạt, bỏng ngô hoặc hỗn
hợp hạt và trái cây tự làm.

Thực phẩm giàu chất xơ
1 cốc
dâu tây
= 4 gam

1 quâ lê
= 4 gam

¾ chén súp
đậu lăng
= 14 gam

¾ cốc bỏng ngô
thông thường
= 4 gam

½ chén ngũ
cốc giàu chất
xơ = 13 gam

¾ cốc bột
yến mạch
= 3 gam
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MUỐI

Muối chủ yếu được làm từ natri, vì vậy giảm lượng muối
ăn vào làm giảm lượng natri ăn vào.

Lượng natri hàng ngày của bạn có quan trọng không?
• Có! Quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp và khiến cơ thể tích
nước.
• Điều quan trọng là giảm lượng ăn vào để bạn không bị huyết áp cao hoặc
tích nước không cần thiết.

Khuyến cáo lượng natri hàng ngày:
• 1.000 mg là lượng natri khuyến cáo hàng ngày.
• 3.400 mg là lượng TRUNG BÌNH mà người Mỹ ăn hàng ngày.

Sáu loại chứa muối
•
•
•
•
•
•

Bánh mì và ổ bánh mì
Pizza
Thịt nguội/thịt đỏ
Thịt gia cầm chiên/chế biến
Bánh burger/sandwich
Súp đóng hộp

LỜI KHUYÊN để giảm lượng natri ăn vào:
• Tìm kiếm từ “low sodium” (“ít natri”) hoặc “reduced
sodium” (“giảm natri”) trên nhãn.
• Rửa sạch rau củ và các loại đậu đóng hộp.
• Tìm kiếm từ “fresh frozen” (“đông lạnh tươi”) trên
nhãn và đọc nhãn trên tất cả các bữa ăn chuẩn bị sẵn.
• Nướng lửa, nướng hoặc rán qua món ăn.
• Tìm kiếm các loại thịt lạnh ít natri.
• Cố gắng cắt đôi burger và thêm salad.
• Chọn ăn ít thịt và nhiều rau củ.
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NƯỚC VÀ CẤP NƯỚC
Giữ cho cơ thể đủ nước giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn.

Tại sao tôi nên uống nước?
• Để duy trì sự sống!
• Loại bỏ độc tố
• Giảm mệt mỏi

• Tăng năng lượng
• Thúc đẩy giảm cân
• Cải thiện nước da

• Giảm đau đầu
• Tăng cường hệ miễn dịch
• Duy trì tiêu hóa đều đặn

Cơ thể cần nhiều nước
hơn khi bạn:

Dấu hiệu mất nước
•
•
•
•
•
•

Khát hơn
Khô miệng
Mệt mỏi
Chóng mặt hoặc đau đầu
Táo bón
Tiểu ít hoặc màu vàng
đậm
• Dễ cáu kỉnh
• Nhịp tim nhanh

•
•
•
•
•
•

Ở nơi khí hậu nóng
Tích cực vận động hơn
Bị sốt
Bị tiêu chảy
Nôn
Mang thai hoặc được chăm
sóc sức khỏe

10 thực phẩm giàu nước nhất

Lời khuyên uống nhiều chất lỏng hơn:
• Thêm đá
• Ăn thực phẩm giàu nước
• Pha loãng nước ép trái
cây

• Theo dõi lượng nạp vào • Đặt nhắc nhở uống nước
• Uống nước có hương vị • Mang theo chai nước
• Uống trước bữa ăn/bữa • Thêm thực phẩm hoặc
ăn nhẹ
dưa chuột
SaltLakeHealth.org/Living
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AN TOÀN KHI DÙNG OPIOID

LÊN
TIẾNG
1.
2.
3.
4.
5.

Tôi có nguy cơ bị nghiện không?
Có thứ gì khác có tác dụng điều trị cơn đau của tôi không?
Tôi sẽ dùng chúng trong bao lâu?
Bác sĩ có đang kê toa liều thấp nhất có thể không?
Kế hoạch giảm dần thuốc là gì?

CHỌN
KHÔNG
DÙNG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trước khi bạn dùng opioid, hãy dành chút thời gian hỏi bác sĩ hoặc nha sĩ
của bạn năm câu hỏi sau:

Hãy từ chối dùng opioid để kiểm soát cơn đau. Các biện pháp điều trị dưới
đây có thể có tác dụng tốt hơn và có ít nguy cơ cũng như tác dụng phụ hơn.
Kết hợp acetaminophen (Tylenol) và ibuprofen (Advil)
Naproxen (Aleve)
Liệu pháp vật lý
Tập thể dục
Các thuốc nhất định được sử dụng để điều trị trầm cảm hoặc co giật
Liệu pháp can thiệp (thuốc tiêm)
Liệu pháp hành vi nhận thức

NÉM
ĐI

Dọn dẹp tủ thuốc của bạn và mang các thuốc không sử dụng đến các
thùng thu gom ở khắp tiểu bang. Thải bỏ opioid đúng cách sẽ:

1. Ngăn chúng được dùng sai cách, đặc biệt là trẻ em.
2. Giảm khả năng ai đó bị nghiện chúng.
3. Giảm tác động đến môi trường.
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