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GÁNH NẶNG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI VIỆT NAM
Bệnh đái tháo đường là gì?

1

Bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) là
bệnh rối loạn chuyển hóa
không đồng nhất, có đặc điểm
tăng glucose huyết do khiếm
khuyết về tiết insulin, về tác
động của insulin, hoặc cả hai.

Triệu chứng thường gặp
Khát nhiều

Tiểu nhiều

2

Sút cân
bất thường
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Tình hình ĐTĐ tại Việt Nam
(20-79 tuổi)4
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NGƯỜI

Tăng
78.5%

Bệnh về
thần kinh

2017

Các loại đái tháo đường chính

ĐTĐ Típ 1
Do tế bào beta tụy bị
phá hủy dẫn đến thiếu
insulin tuyệt đối.1

ĐTĐ thai kỳ
Là ĐTĐ được chẩn đoán ở 3 tháng giữa hoặc 3
tháng cuối thai kỳ và không có bằng chứng về ĐTĐ
típ 1 và 2 trước đó1

ĐTĐ Típ 2
Do giảm chức năng của
tế bào beta tụy tiến
triển trên nền tảng đề
kháng insulin. ĐTĐ típ
2 chiếm tới 90-95% các
trường hợp bị ĐTĐ.1

~ 300,000 trẻ sống bị ảnh hưởng bởi việc tăng
đường huyết của mẹ khi mang thai tại Việt Nam năm
2017.4

Nhiều bệnh nhân ĐTĐ còn chưa
được chẩn đoán và điều trị
Trong số bệnh nhân được

chẩn đoán,28.9% được
điều trị6

1 trong 2 phụ nữ mắc ĐTĐ thai kỳ sẽ tiến triển
thành ĐTĐ típ 2 trong vòng 5-10 năm sau sinh.5

Tử vong do đái tháo đường

~ 29.000 người lớn tử vong do các nguyên nhân liên quan tới ĐTĐ năm 2017 tại Việt Nam:
~ 80 ca tử vong/ngày4
● ĐTĐ là nguyên nhân thứ 3 gây tử vong tại Việt Nam (2015)7
●

2045

Chỉ có
31.1%
được
chẩn đoán6

Có tới
68.9%
chưa được
chẩn đoán6
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GÁNH NẶNG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI VIỆT NAM
Tỉ lệ gia tăng ĐTĐ tại Việt Nam so với các nước
trong khu vực/toàn cầu (giai đoạn 2017-2045)4
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$US 216,5/ 1 người mắc ĐTĐ

Các yếu tố nguy cơ đái tháo đường tại Việt Nam
• Theo IDF 2017, 8,2% người trưởng thành tại Việt Nam
(độ tuổi 20-79) bị rối loạn dung nạp glucose (IGT)4
Theo nghiên cứu STEPS 2015 tại Việt Nam (người
trưởng thành độ tuổi từ 18-69)
• 68,9% người bị tăng đường huyết chưa được phát hiện

6

• 15,6% dân số Việt Nam bị thừa cân béo phì (BMI≥25). Tỷ lệ
cao hơn ở thành thị (21,3%) so với nông thôn (12,6%)6
• 18,9% người trưởng thành bị tăng huyết áp, trong đó tỉ lệ ở
nam giới (23,1%) cao hơn so với nữ giới (14,9%)6

Phòng ngừa
70% số ca mắc ĐTĐ
típ 2 có thể phòng
tránh bằng cách thay
đổi chế độ ăn uống và
tăng cường hoạt động
thể lực3

Kiểm soát đường huyết giúp
giảm nguy cơ biến chứng8

Giảm

1

%

HbA1C
trung bình

21%

Giảm
tử vong
liên quan tới ĐTĐ

14% nhồi máu

Giảm
cơ tim

37%

Giảm
mạch máu nhỏ

biến chứng

• 30,2% người trưởng thành có tăng cholesterol máu6
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