
Do not 
reproduce 
without 
permission

Bài TÆp 1- NhiŒm vø cûa ngÜ©i HÜ§ng DÅn là gì? 

 
1. Nên nh§, tÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu b¡t ÇÀu v§i chÜÖng trình HÜ§ng 

          DÅn viên sÙc khoÈ Ç‹ ki‹m soát bŒnh ti‹u ÇÜ©ng. Møc Çích 
          cûa chúng ta là giäi bày cho bŒnh nhân bi‰t tåi sao bŒnh ti‹u 
          ÇÜ©ng cûa h† cÀn phäi ki‹m soát và phäi h®p tác v§i bác sï Ç‹ 
          tìm ra phÜÖng pháp ki‹m soát bŒnh ti‹u ÇÜ©ng cho h†. 
 

2. NhiŒm vø cûa ngÜ©i HÜ§ng DÅn là giäi thích nh»ng quy‰t ÇÎnh mà bŒnh 
nhân có th‹ muÓn làm, chÌ dÅn cho bŒnh nhân ch†n ra 1 phÜÖng  pháp 
ho¥c cách ÇiŠu trÎ nào Ç‹ ki‹m soát bŒnh trång cûa h†, ÇÒng th©i sáng tåo 
và th¿c hành các câu hÕi mà có th‹ trình bày ÇÜ®c nh»ng vÃn ÇŠ tåi phòng 
måch bác sï. 

 
3. Møc Çích cûa ChÜÖng Trình HÜ§ng DÅn SÙc KhoÈ Không phäi là 

            trä l©i nh»ng câu hÕi cûa bŒnh nhân, ho¥c giäng dåy vŠ bŒnh ti‹u 
           ÇÜ©ng. 
 

4. ñôi khi bŒnh nhân có th‹ không hi‹u tåi sao bŒnh ti‹u ÇÜ©ng cûa h† phäi 
ÇÜ®c ki‹m soát, ho¥c h† không quan tâm Ç‰n viŒc ki‹m soát bŒnh ti‹u 
ÇÜ©ng cûa h†. Thông thÜ©ng thì bŒnh nhân vÅn bi‰t bŒnh ti‹u ÇÜ©ng cûa 
h† phäi ÇÜ®c theo dõi, nhÜng có vài lš do, khi‰n h† g¥p khó khæn khi trình 
bày k‰ hoåch ÇiŠu trÎ v§i bác sï Ç‹ có th‹ giúp h† ki‹m soát ÇÜ®c. 

 
 
o Xoay quanh v§i nhiŠu vÃn ÇŠ Çã gây khó khæn cho viŒc uÓng thuÓc theo toa 

bác sï. ñiŠu này có th‹ là do giá tiŠn mua thuÓc,  phän Ùng phø cûa thuÓc, 
s®/ho¥c không thích uÓng thuÓc (i.e. insulin). 

 
o Nh»ng vÃn ÇŠ khác liên quan Ç‰n viŒc không bi‰t cách æn uÓng kiêng c» ho¥c 

không có Çû th©i gian Ç‹ tÆp th‹ døc.        
 
 
o NhiŠu bŒnh nhân cÛng së không than phiŠn gì v§i bác sï (nhÜ Çau nhÙc lâu 

ngày không khÕi, Çau ng¿c, vÃn ÇŠ vŠ  tình døc, m© m¡t,v.v…) ÇiŠu Çó có th‹ 
ho¥c không có th‹ liên quan gì Ç‰n bŒnh ti‹u ÇÜ©ng. Chúng ta cÛng cÀn phäi 
khuy‰n khích bŒnh nhân nên trình bày nh»ng vÃn ÇŠ Çó v§i bác sï. 

   
 
 


