
Thế nào là tăng huyết áp?
F THA khi huyết áp tâm thu 
≥ 140 mmHg và/hoặc huyết 
áp tâm trương ≥ 90 mmHg

FNhận biết các dấu hiệu của bệnh THA
- Đau đầu, buồn nôn, hoa mắt, ù tai, choáng váng…

- Đỏ mặt, chảy máu mũi, có vằn máu trong mắt.

- Tê bì tay, chân…

- Hồi hộp, tức ngực, khó thở,…

Ftất cả mọi người từ trên 18 tuổi cần khám sàng 

lọc định kỳ để được phát hiện bệnh sớm bệnh 

THA và nguy cơ gây bệnh THA để được tư vấn 

điều trị và chế độ ăn uống, làm việc, luyện tập, 

nghỉ ngơi phù hợp với tình trạng sức khỏe.

 

PHÒNG CHỐNG TĂNG HUYẾT ÁP Các biện pháp dự phòng THA

Các yếu tố nguy cơ của THA và ĐTĐ 
đều như nhau

- THA là nguy cơ của ĐTĐ, ĐTĐ là nguy cơ của THA.
- Rối loạn Lipid máu hay tăng mỡ máu.
- Có Protein trong nước tiểu.
- Thừa cân/béo phì; béo bụng.
- Hút thuốc lá, thuốc lào, uống nhiều rượu, bia.
- Ít hoạt động thể lực, stress và căng thẳng tâm lý.
- Chế độ ăn quá nhiều muối là nguy cơ gây THA.
- Ăn ít rau, quả.
- Tuổi cao, gia đình có người mắc THA/ĐTĐ.

Huyết áp mục tiêu là phải ĐẠT:
Từ dưới 65 tuổi: 110 đến dưới 130/70-80 mmHg
Từ trên 65 tuổi: 120 đến dưới 140/70-80 mmHg

Để đạt huyết áp mục tiêu CẦN:

1. Điều trị tốt yếu tố nguy cơ của THA.
2. Uống thuốc đều theo chỉ định của bác sĩ.

 F “Cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn”
F Thực hiện lối sống lành mạnh

- Hàng ngày tập thể dục, đi bộ 30 - 45 phút.

- Giảm ăn mặn, ăn dưới 6 gam muối (tương đương 01 

thìa cà phê muối) mỗi người/ngày.

- Giảm béo phì: Hạn chế ăn mỡ động vật, thức ăn 

chứa nhiều cholesterol, thức ăn chế biến sẵn, đồ 

uống ngọt có gas,…

- Hạn chế uống rượu, bia.

- Không hút thuốc lá, thuốc lào.

- Ăn nhiều rau xanh, quả chín, ưu tiên các loại hạt thô, 

dầu thực vật.

- Làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tránh lo âu, căng thẳng 

thần kinh.

F KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ GIÚP PHÁT 
HIỆN SỚM VÀ BIẾN CHỨNG NGUY HIỂM 
CỦA BỆNH THA. 

F HÃY GỌI SỐ  HOTLINE: 081 256 86 68
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CÁC DỊCH VỤ VỀ Y TẾ.

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

* Chịu trách nhiệm xuất bản: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  
tỉnh Bắc Kạn.
* Giấy phép xuất bản số:17/GP-STT&TT, ngày 07/5/2021 
do sở Thông tin &Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp.
* In 1.000 bản, khổ 21x29,7cm tại Cơ sở In và DVTM Việt 
Hưng; Đ/c: Tổ 8, P. Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Bắc Kạn.
* In xong và nộp lưu chiểu tháng 5/2021.

Phân độ HA
HA tâm 

thu 
(mmHg)

HA tâm 
trương 

(mmHg)

HA tối ưu < 120

 

< 80

HA bình thường
 

120 -
 

129
 

80 - 84

HA bình thường cao

 
130 -

 
139 85 - 89

THA độ 1 140 - 159 90 - 99

THA độ 2 160 - 179 100 - 109

THA độ 3 ≥ 180 ≥ 110

TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH



THẾ NÀO LÀ TIỀN ĐTĐ VÀ ĐTĐ PHÒNG CHỐNG BỆNH ĐTĐPHÒNG CHỐNG BỆNH ĐTĐ THÁP DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN ĐTĐ 

1. Tiền ĐTĐ = đường máu tĩnh mạch sau 
nhịn đói qua đêm từ 5,6 – 6,9 mmol/L.

2. ĐTĐ = đường máu tĩnh mạch sau nhịn 

đói qua đêm ở thời điểm 7,0 mmol/l hoặc 

bất kỳ (11,1 mmol/l).

Nội dung Tiêu chí đánh giá Điểm

Tuổi
Dưới 45 tuổi 0
45 – 49 tuổi 1
> 49 tuổi 2

Giới tính
Nữ 0
Nam 2

Chỉ số BMI
< 23 0
23 – 27,5 3
≥

 

27,5 5

Vòng eo

 

Nam< 90; Nữ < 80 0
Nam ≥90; Nữ ≥ 80 2

Huyết áp

 

HA< 140/90 0
HA≥ 140/90 2

Tiền sử
  

gia đình 
có người mắc ĐTĐ  

Không 0
Có 4

Nếu tổng số điểm ≥6: có nguy cơ mắc ĐTĐ 

Mục tiêu điều trị ĐTĐ

Mục tiêu điều trị Đơn vị Mục tiêu

Đường máu mao mạch
- Lúc đói
- Sau khi bắt đầu ăn 1 - 2h

mmol/L
mmol/L

4,4-7,2
<10,0

HbA1c % <7,0

HDL-c

 

(Bình thường >0,9)

 

mmol/L
mmol/L

nam >1,0
nữ > 1,3

Trigkyceride 

 

(Bình thường <1,9)

 
mmol/L < 1,7

LDL –  c (Bình  thường < 3,4) mmol/L < 2,6

Ý nghĩa của khám sàng lọc và khám bệnh 
ĐTĐ định kỳ

- Phát hiện sớm bệnh ĐTĐ.
- Phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn của bệnh.
- Được hướng dẫn cách tự theo dõi, phát hiện biến 
chứng tại nhà.
- Được tư vấn về dùng thuốc, chế độ ăn uống, làm việc, 
luyện tập, nghỉ ngơi phù hợp với tình trạng sức khỏe.

F KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ ĐỂ PHÁT 

HIỆN SỚM VÀ BIẾN CHỨNG NGUY HIỂM 

CỦA BỆNH ĐTĐ. 

F HÃY GỌI SỐ  HOTLINE: 081 256 86 68
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CÁC DỊCH VỤ VỀ Y TẾ.
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