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Hướng dẫn quản lý tăng đường huyết trên 

bệnh nhân nhập viện của Hội Nội tiết Hoa 

Kỳ 2022 

Ngày 12/06/2022, Hội Nội tiết Hoa Kỳ đã ban 

hành hướng dẫn thực hành lâm sàng về quản lý 

tăng đường huyết trên bệnh nhân nhập viện 

trong tình trạng bệnh lý không nghiêm trọng và 

bệnh nhân phẫu thuật. Hướng dẫn này thay thế 

phiên bản năm 2012 và đề cập đến các vấn đề 

mới dành riêng cho bệnh nhân  đái tháo đường 

(ĐTĐ) nhập viện có tình trạng bệnh lý không 

nghiêm trọng, bệnh nhân tăng đường huyết mới 

mắc hoặc tăng đường huyết do stress. 

Các nội dung cập nhật bao gồm việc xem xét 

theo dõi đường huyết bằng cách sử dụng các 

thiết bị theo dõi liên tục (continuous glucose 

monitoring – CGM) kết hợp với các xét nghiệm 

đường huyết theo thời điểm (point-of-care 

blood glucose – POC-BG) cho những bệnh nhân 

có nguy cơ hạ đường huyết cao và tư vấn nội trú 

về bệnh ĐTĐ như một phần của kế hoạch xuất 

viện toàn diện. Ngoài ra, các chủ đề mới bao 

gồm các khuyến nghị cho bệnh nhân nội trú sử 

dụng liệu pháp bơm insulin, quản lý tăng đường 

huyết ở bệnh nhân dùng glucocorticoid hoặc 

dinh dưỡng qua đường tiêu hóa, sử dụng các 

liệu pháp hạ đường huyết không phải insulin, 

mục tiêu đường huyết trước phẫu thuật và các 

khuyến nghị cụ thể cho liệu pháp insulin theo 

lịch trình. 

Các điểm chính từ hướng dẫn bao gồm: 

 Hệ thống theo dõi đường huyết liên tục 

(CGM) có thể hướng dẫn quản lý đường 

huyết hiệu quả, giúp giảm nguy cơ hạ đường 

huyết ở bệnh nhân nhập viện. 

 Những bệnh nhân nội trú đang điều trị bằng 

glucocorticoid hoặc dinh dưỡng qua đường 

tiêu hóa — dinh dưỡng lỏng đưa trực tiếp đến 

hệ tiêu hóa — có tăng đường huyết cần điều 

trị bằng liệu pháp insulin theo lịch trình. 

 Bệnh nhân sử dụng liệu pháp bơm insulin 

trước khi nhập viện có thể tự quản lý các thiết 

bị này nếu họ có đủ năng lực về tinh thần và 

thể chất để làm việc đó với sự giám sát của 

nhân viên y tế. 

 Tư vấn cho bệnh nhân nội trú về tự quản lý 

bệnh ĐTĐ có thể cải thiện việc kiểm soát 

đường huyết sau khi xuất viện, giúp giảm 

nguy cơ tái nhập viện. 

 Bệnh nhân ĐTĐ được lên lịch phẫu thuật 

phiên có thể cải thiện kết quả sau phẫu thuật 

khi HbA1c trước phẫu thuật ≤ 8% và khi giá 

trị đường huyết trong giai đoạn trước phẫu 

thuật < 180 mg/dL (10 mmol/L). 

 Không nên cung cấp đồ uống có chứa 

carbonhydrate trước khi phẫu thuật cho 

những bệnh nhân đã biết mắc bệnh ĐTĐ. 

 Các chất ức chế dipeptidyl peptidase (DPP4) 

có thể được sử dụng kết hợp với insulin ở 

những bệnh nhân ĐTĐ type 2 có mức độ tăng 

đường huyết nhẹ miễn là không có chống chỉ 

định sử dụng các thuốc này. 

Đối tượng 
 bệnh nhân 

Liệu pháp khuyến cáo để đạt 
mục tiêu đường huyết trong 

khoảng 5.6 – 10 mmol/L 

Không có tiền 
sử ĐTĐ, nhập 
viện có tình 
trạng tăng 
đường huyết 
(đường huyết 
> 7,8 mmol/L) 

insulin 
trực 
tiếp* 

Nếu bệnh nhân 
có tình trạng 
tăng đường 
huyết dai dẳng 
(≥ 2 lần xét 
nghiệm POC-BG 
cho giá trị ≥ 10.0 
mmol/L) trong 
24 giờ dùng liệu 
pháp insulin 
trực tiếp, 
khuyến cáo bổ 
sung liệu pháp 
insulin theo lịch 
trình. 

Tiền sử ĐTĐ 
đang điều trị 
bằng thuốc 
đường uống 
hoặc thay đổi 
chế độ ăn 
trước nhập 
viện 

insulin 
trực tiếp 
hoặc 
insulin 
theo lịch 
trình** 

ĐTĐ đang điều 
trị bằng insulin 
trước khi nhập 
viện 

insulin 
theo lịch 
trình 

Điều chỉnh theo 
tình trạng dinh 
dưỡng và mức 
độ nặng của 
bệnh 

* Liệu pháp insulin trực tiếp (Correction insulin 
therapy): sử dụng một insulin regular hoặc 
analogue tác dụng nhanh dựa trên chỉ số xét 
nghiệm POC-BG trước một bữa ăn ở bệnh nhân 
ăn uống được hoặc tại khoảng cách 4 giờ đến 6 
giờ ở bệnh nhân không ăn. 
***Liệu pháp insulin theo lịch trình (Scheduled 
insulin therapy): Kết hợp 1 insulin nền tác dụng 
trung bình hoặc 1 insulin nền tác dụng kéo dài với 
1 insulin tác dụng ngắn hoặc nhanh trước các 
bữa ăn hoặc là kết hợp insulin nền với insulin 
trực tiếp mỗi 4 – 6 giờ dựa trên nồng độ POC-BG. 

https://academic.oup.com/jcem/advance-
article/doi/10.1210/clinem/dgac278/6605637 
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