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ABSTRACT
Impacting of education interventions in typ 2
diabetes outpatients using insulin at National
Hospital of Endocrinology
Objective: To asses the effect of the
pharmacist educational intervention on
practicing of using insulin and clinical indexes
such as HbA1c and diabetes-related
hospitalization rate at the National Hospital of
Endocrinology. Typ 2 diabetes outpatient
using insulin must have fulfilled the inclusion
criteria and exclusion criteria. Methodology:
A cross-sectinal descriptive intervention study
was conducted. The intervention was trainning
by clinical pharmacists on knowledge of using
insulin pen and medication adherence.
Participants were interviewed by the face-toface approach before the intervention and
telephone after the intervetion. 221
participants taking part in both before and
after the intervention were included in
comparison. Results: After the intervention, 7
out of 8 steps of using insulin pen were
improved and the difference was statistically
significant (Diference: 0.27; 95%CI: -0.12 to 0.42). The rate of unhospitalized patients
increased after the intervention (before the
intervention: 76.9%; after the intervention:
82,4%). Conclusion: This study showed that
pharmacist-based intervention should be
considered as s promising effective strategy
for improving practice and clinical indicators
among outpatients with diabetes.
Keywords:
National
Hospital
of
Endocrinology, intervention, typ2 diabetes
mellitus, pharmacist,

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của can thiệp
tập huấn đào tạo bởi dược sĩ cho người bệnh
đái tháo đường típ 2 có sử dụng insuln về thực
hành sử dụng bút tiêm insulin và một số chỉ số
lâm sàng như HbA1c và tỉ lệ nhập viện liên
quan đến đái tháo đường tại bệnh viện Nội tiết
Trung ương. Đối tượng và phương pháp: Đối
tượng nghiên cứu là người bệnh đái tháo
đường típ 2 có sử dụng bút tiêm điều trị ngoại
trú đáp ứng các tiêu chuẩn lựa chọn và loại
trừ. Thiết kế nghiên cứu can thiệp được thực
hiện. Can thiệp được thực hiện là đào tạo tập
trung bởi dược sĩ lâm sàng về thực hành sử
dụng bút tiêm insulin và tuân thủ sử dụng
thuốc. Trước can thiệp sử dụng phương pháp
khảo sát trực tiếp bằng bộ câu hỏi và sau can
thiệp sử dụng phỏng vấn qua điện thoại. 221
người bệnh tham gia khảo sát trước và sau
can thiệp được đưa vào so sánh. Kết quả: Sau
can thiệp 7 trong số 8 bước thực hành với bút
tiêm insunlin được cải thiện và khác biệt có ý
nghĩa thống kê. Trung bình HbA1c sau can
thiệp giảm và khác biệt có ý nghĩa thống kê
(Chênh: -027 95CI: -0,12 đến -0,42). Tỉ lệ
không nhập viện sau can thiệp tăng (76,9%
trước can thiệp và 82,4% sau can thiệp). Kết
luận: Nghiên cứu cho thấy can thiệp đào tạo
bởi dược sĩ được xem là phương pháp mang
lại hiệu quả để cải thiện thực hành và chỉ số
lâm sàng ở người bệnh đái tháo đường típ 2.
Từ khoá: bệnh viện Nội tiết Trung ương,
can thiệp, đái tháo đường típ 2, dược sĩ
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhiều giải pháp can thiệp khác nhau đã
được thực hiện trên người bệnh đái tháo
đường típ 2 trong đó can thiệp thực thiện tác
động trực tiếp trên người bệnh như đào tạo là
một trong các giải pháp được áp dụng phổ
biến. Nhiều nghiên cứu đánh giá hiệu quả can
thiệp trên người bệnh đái tháo đường típ 2 trên
thế giới và tại Việt nam đã chỉ ra can thiệp
giúp cải thiện tuân thủ sử dụng thuốc, thực
hành ở người bệnh, các chỉ số lâm sàng [1],
[2], [5]. Tại Việt Nam, nghiên cứu can thiệp
bằng đào tạo bởi dược sĩ trên người bệnh đái
tháo đường típ 2 đã được thực hiện tuy nhiên
các nghiên cứu này thường áp dụng phương
pháp tư vấn bởi dược sĩ mà không phải là đào
tạo tập trung đông người bởi dược sĩ [1]. Bên
cạnh đó, một nghiên cứu được thực hiện năm
2016 tại bệnh viện Nội tiết Trung ương đã chỉ
ra người bệnh đái tháo đường típ 2 còn thực
hành sử dụng bút tiêm insulin chưa đúng [8].
Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu
này nhằm: Đánh giá hiệu quả của can thiệp
đào tạo bởi dược sĩ với người bệnh đái tháo
đường típ 2 có sử dụng insulin về thực hành
sử dụng bút tiêm insulin và một số chỉ số lâm
sàng tại bệnh viện Nội tiết Trung ương .
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu: Người bệnh được
chẩn đoán mắc ĐTĐ típ 2 và điều trị ngoại trú
tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Tứ
Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội. Người bệnh được
lựa chọn vào nghiên cứu thỏa mãn các tiêu
chuẩn lựa chọn và loại trừ. Tiêu chuẩn lựa
chọn: có sử dụng bút tiêm insulin; có sức khỏe
tình trạng tâm thần bình thường, có khả năng
giao tiếp, đối thoại trực tiếp và đối thoại qua
điện thoại. Tiêu chuẩn loại trừ: người bệnh
không đồng ý tham gia nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can
thiệp trước sau.
Phương pháp chọn mẫu: Sử dụng phương
pháp chọn mẫu thuận tiện trong khoảng thời
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gian tháng 8/7/2019 đến 26/7/2019. Tiến hành
phỏng vấn người bệnh đáp ứng tiêu chuẩn lựa
chọn và loại trừ đồng ý tham gia nghiên cứu
và tham gia tập huấn. Kết quả có 267 người
bệnh ĐTĐ điều trị ngoại trú sử dụng bút tiêm
insulin tham gia tập huấn. Nội dung đào tạo về
tuân thủ điều trị và kiến thức, thực hành bút
tiêm insulin. Hình thức đào tạo tập trung
người bệnh bởi dược sĩ lâm sàng tại bệnh viện.
Ngoài can thiệp này người bệnh tham gia
nghiên cứu không được thực hiện bất kỳ can
thiệp nào khác bởi bệnh viện Nội tiết mà chỉ
thực hiện thăm khám bình thường trong thời
gian nghiên cứu. Khảo sát đánh giá trước can
thiệp được thực hiện ngay trước khi tham gia
tập huấn tại địa điểm tập huấn ở bệnh viện.
Sau 3 tháng, tiến hành phỏng vấn qua điện
thoại 267 người bệnh đã tham gia tập huấn để
đánh giá về thực hành sử dụng bút tiêm
insulin. Thực tế đã phỏng vấn qua điện thoại
được 221 người bệnh. Những trường hợp
không tham gia phỏng vấn là do không liên lạc
được, đang nhập viện, từ chối tham gia nghiên
cứu. Dữ liệu về HbA1c và nhập liệu được
trích xuất từ dữ liệu bệnh viện từ tháng 4 đến
tháng 10 (3 tháng trước và sau can thiệp)
Phương pháp thu thập dữ liệu: Nghiên
cứu sử dụng bộ câu hỏi có cấu trúc để thu thập
dữ liệu tại 2 mốc thời gian về thông tin người
bệnh và tuân thủ dùng thuốc. Trước can thiệp
giáo dục (7/2019), nhóm nghiên cứu thu thập
dữ liệu bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp
người bệnh. Sau can thiệp 3 tháng (10/2019)
nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp phỏng
vấn qua điện thoại cho người bệnh.
Phương pháp xử lý dữ liệu: Các phiếu
đáp ứng yêu cầu sẽ được nhập liệu vào phần
mềm Epi info 7, sau đó được trích xuất ra
excel. Tiến hành ghép file, mã hoá dữ liệu và
sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để phân tích.
Đối với biến liên tục nghiên cứu đánh giá
phân phối chuẩn (dựa vào đồ thị histogram,
giá trị độ lệch và độ gù), tính giá trị trung bình
(hoặc trung vị), độ lệch chuẩn (SD). Với các
biến liên tục phân bố chuẩn sử dụng t-test để
so sánh 2 nhóm, phân bố không chuẩn sử dụng
Mann Whitney test để so sánh 2 nhóm. Hai
nhóm được so sánh trong nghiên cứu là các
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nhóm trước và sau can thiệp. Với can thiệp tập
huấn cho người bệnh, chúng tôi tiến hành đo
lường hiệu quả can thiệp trên cùng một nhóm
người bệnh nhưng ở các thời điểm khác nhau
(trước can thiệp, sau can thiệp). Do đó, t-test
phụ thuộc được sử dụng để so sánh sự khác
biệt giữa hai nhóm. Khác biệt có ý nghĩa
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thống kê được chấp nhận ở mức giá trị p<0,05.
Phương pháp phân tích dữ liệu: Thống
kê mô tả: các biến liên tục được biểu diễn
bằng giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn nếu có
phân phối chuẩn, trung vị và khoảng tứ phân
vị nếu có phân phối không chuẩn. Các biến
phân loại được ước tính tần suất, tỷ lệ %.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Đặc điểm của đối tượng tham gia nghiên cứu
Nghiên cứu tiến hành tập huấn cho 267 người bệnh đặc điểm người bệnh được trình bày
trong bảng 1.
Bảng 1. Đặc điểm người bệnh tham gia tập huấn
TT
Đặc điểm (n=267)
Giá trị
1
Giới tính – tần suất (%)
Nam
94 (35,2)
Nữ
173 (64,8)
2
Tuổi trung bình (SD)- đơn vị tính: năm
64,0 (8,6)
3
Trình độ học vấn – tần suất (%) (n=245)
Dưới THPT
61 (24,9)
THPT
67 (27,3)
Trung cấp/ cao đẳng
66 (26,9)
Đại học/ sau đại học
51 (20,8)
4
Nghề nghiệp – tần suất (%) (n=259)
Đang đi làm
77 (29,7)
Nghỉ hưu
181 (69,9)
Thất nghiệp
1 (0,4)
5
Tình trạng hôn nhân (%) (n=252)
Đã kết hôn
246 (97,6)
Đã ly hôn
2 (0,8)
Độc thân
4 (1,6)
6
Thu nhập bình quân/ tháng (SD)-triệu VNĐ (n=189)
4,2 (2,7)
6
BMI trung bình (SD) (n=246)
23,8 (2,7)
7
Thời gian trung bình được chẩn đoán mắc ĐTĐ (SD)
13,9 (7,1)
Đơn vị: năm (n=263)
8
Tiền sử gia đình có người mắc bệnh ĐTĐ (n=253)
124 (49,0)
9
Thời gian trung bình sử dụng insulin (SD)
5,9 (5,0)
Đơn vị: năm (n=249)
*Giá trị: tần suất với biến phân loại và giá trị trung bình với biến liên tục, % với biến phân
loại và SD với biến liên tục.
Đa số người bệnh tham gia tập huấn là nữ (64,8%) với độ tuổi trung bình là 64,0 tuổi. Tỷ lệ
trình độ học vấn của người bệnh ở các nhóm « dưới THPT », « THPT », « trung cấp/ cao đẳng »,
và « đại học/ cao đẳng » tương đối đồng đều, dao động từ 20,8% đến 27,3%. Thời gian mắc bệnh
ĐTĐ trung bình là khoảng 14 năm với thời gian sử dụng insulin khoảng 6 năm.
2. Đánh giá hiệu quả của can thiệp « tập huấn cho người bệnh ngoại trú » về thực hành
sử dụng bút tiêm insulin của người bệnh
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Kết quả so sánh thực hành bút tiêm insulin trên 221 người bệnh khảo sát được cả trước và sau
nghiên cứu được trình bày trong bảng 2.
Bảng 2. So sánh thực hành bút tiêm insulin của người bệnh
trước và sau can thiệp bằng đào tạo
Số lượng (%)
TT

Thực hành

Trước CTa

Sau CT 3
tháng

p

1

Thực hiện thao tác đồng nhất đối với
bút tiêm insulin đụcb

122 (81,3)

146 (97,3)

<0,001

2

Kiểm tra bọt khí trước khi tiêm

91 (42,1)

168 (77,8)

<0,001

3

Véo da khi tiêm

119 (54,3)

182 (83,1)

<0,001

4

Thực hành đúng thời điểm dừng véo
dac

55 (48,2)

104 (56,5)

0,164

5

Đúng góc tiêm khi tiêm

134 (65,0)

171 (83,0)

<0,001

6

Thực hành đúng thời gian giữ kim
trong da sau khi đẩy hết liều insulin

92 (42,8)

150 (69,8)

<0,001

7

Không tái sử dụng kim tiêm

14 (6,5)

30 (13,8)

0,01

8

Số lần tái sử dụng đầu kim tiêmd

5,6 (4,0)

4,4 (3,4)

0,001

Do dữ liệu thiếu nên số người bệnh trả lời câu hỏi trước can thiệp khác nhau, cụ thể như
sau: TT2 (n=216); TT3 (n=219);TT5 (n=206); TT6 (n=215); TT7 (n=217);
b
Thao tác này chỉ đánh giá đối với người bệnh sử dụng bút tiêm insulin đục, do đó mẫu số là
150 người bệnh
c
Thao tác này đánh giá đối với người bệnh có thực hiện véo da khi tiêm, do đó mẫu số trước
can thiệp là 114 người bệnh và sau can thiệp là 184 người bệnh
d
Chỉ số này đánh giá trên người bệnh tái sử dụng kim tiêm, do đó mẫu số là 191 người bệnh
a

Nghiên cứu cho thấy thao tác đúng khi
thực hành bút tiêm insulin của người bệnh đã
được cải thiện đáng kể sau can thiệp tập huấn.
Cụ thể là trước can thiệp, 81,3% người sử
dụng bút tiêm insulin đục có thực hiện thao tác
đồng nhất và sau can thiệp, tỷ lệ này tăng lên
97,3%. Tương tự, tỷ lệ người bệnh thực hiện
véo da khi tiêm đã tăng từ 54,3% trước can
thiệp lên 83,1% sau can thiệp.
Tuy nhiên, tỷ lệ người bệnh thực hành
đúng thời điểm dừng véo da có tăng sau can
thiệp nhưng không đáng kể và không có ý
nghĩa thống kê (tăng thêm 8,3%). Kết quả
cũng chỉ ra tỷ lệ người thực hành đúng thời
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gian giữ kim trong da sau khi đẩy hết liều
insulin (5-10 giây) được cải thiện sau tập huấn
(69,8% sau can thiệp so với 42,8% trước tập
huấn). Mặc dù tỷ lệ không tái sử dụng kim
tiêm có tăng lên sau tập huấn (13,8% sau can
thiệp so với 6,5% trước can thiệp) nhưng tỷ lệ
này còn ở mức thấp. Số lần tái sử dụng kim
tiêm cũng giảm sau tập huấn, trung bình từ 5,6
lần xuống còn 4,4 lần.
Lý giải kết quả này, nhóm nghiên cứu đã
tìm hiểu nguyên nhân tái sử dụng kim tiêm
của 239 người bệnh trước can thiệp. Các lý
do tái sử dụng kim tiêm được trình bày trong
hình 3.11.
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Hình 1. Lý do tái sử dụng kim tiêm của người bệnh
Lý do được lựa chọn nhiều nhất là tiết kiệm chi phí (46,4%). Tiếp theo, 32,6% người bệnh
cho rằng tái sử dụng kim tiêm giúp họ tiết kiệm thời gian, không phải lắp kim mới mỗi lần sử
dụng (thuận tiện hơn). 32,2% người bệnh không được hướng dẫn bỏ kim tiêm sau sử dụng
3. Đánh giá hiệu quả của can thiệp « tập huấn cho người bệnh ngoại trú » đối với một số
chỉ số lâm sàng
Liên kết với cơ sở dữ liệu điện tử tại bệnh viện, chúng tôi tìm được thông tin về chỉ số
HbA1c cả trước và sau can thiệp của 165 người bệnh trên tổng số 221 người bệnh hoàn thành cả
hai đợt khảo sát.
Bảng 3. So sánh HbA1c trước và sau can thiệp
Trước CT
Sau CT
Chênh lệch
Nội dung
p
Trung bình (SD)
Trung bình (SD)
(95% CI)
HbA1c (n=165)
7,98 (1,45)
7,71 (1,28)
-0,27 (-0,12 đến
0,001
-0,42)
Kết quả cho thấy chỉ số kiểm soát đường huyết HbA1c của người bệnh sau can thiệp tốt lên,
giảm từ 7,98 (trước can thiệp) xuống còn 7,71 (sau can thiệp). Khác biệt này có ý nghĩa thống kê
với p<0,05.
Đồng thời, nghiên cứu tiến hành phân loại HbA1c thành ba mức tương ứng với kiểm soát
đường huyết tốt, chấp nhận được và kém để đánh giá.

Hình 2. Chỉ số HbA1c thay đổi trước và sau can thiệp

219

Taïp chí “Noäi tieát vaø Ñaùi thaùo ñöôøng”

Soá 50 - Naêm 2021

Nghiên cứu cho thấy sau can thiệp nhóm có chỉ số HbA1c ở mức tốt tăng lên, từ 12,7% trước
can thiệp lên 16,4% sau can thiệp. Cùng với đó, nhóm có chỉ số HbA1c kém đã giảm đi sau can
thiệp (từ 58,2% trước can thiệp xuống còn 54,5% sau can thiệp).
Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng tiến hành liên kết với dữ liệu điện tử của 221 người bệnh để
tìm hiểu số lần nhập viện điều trị nội trú trước ba tháng và sau ba tháng tập huấn. Kết quả thể
hiện ở hình 3.13.
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76,9

82,4

60
40
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20

15,4

3,2

2,3

0

Không nhập viện

Nhập viện 1 lần
Trước can thiệp
Sau can thiệp

Nhập viện 2 lần

Hình 3. Tỷ lệ nhập viện điều trị nội trú trước và sau can thiệp
Kết quả cho thấy tỷ lệ người bệnh sau can thiệp không nhập viện điều trị nội trú tăng lên
82,4% so với 76,9% trước can thiệp. Đồng thời tỷ lệ người bệnh sau can thiệp phải nhập viện
điều trị nội trú một lần và hai lần đều giảm so với trước can thiệp. Không có trường hợp nào
người bệnh nhập viện điều trị nội trú lớn hơn 3 lần trong cả ba tháng trước và sau can thiệp.
4. BÀN LUẬN
Thực hành sử dụng bút tiêm insulin đúng
giúp giảm nguy cơ gặp biến chứng và phản
ứng có hại của thuốc. Kết quả nghiên cứu cho
thấy trước sau can thiệp thực hành sử dụng bút
tiêm insulin của người bệnh có thay đổi.
Tỉ lệ thực hành đúng tăng lên ở tất cả các
nội dung trong đó có 7/8 nội dung khác biệt
có ý nghĩa thống kê. Kết quả nghiên cứu cho
thấy can thiệp có hiệu quả giúp tăng cường
thực hành sử dụng insulin cũng tương tự các
nghiên cứu trước đây trên thế giới [5] và tại
Việt Nam [1].
Tuy nhiên, tỉ lệ tái sử dụng kim tiêm mặc
dù có giảm những vẫn còn cao. Việc tái sử
dụng kim tiêm sẽ tăng nguy cơ nhiễm trùng,
đau, rách, bầm tím, chảy máu và kích ứng tại
nơi tiêm thậm chí là gãy kim trong da và có
thể cả loạn dưỡng mỡ.
Trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy
trước can thiệp tỉ lệ tái sử dụng kim tiêm là
trên 90%. Tỷ lệ này tương tự với một nghiên
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cứu được thực hiện ở Trung Quốc [3]. Sau
can thiệp tỉ lệ không tái sử dụng kim tiêm
tăng nhưng vẫn thấp (13,8%). Nguyên nhân
là do giải pháp can thiệp của chúng tôi chỉ tác
động vào đối tượng người bệnh thiếu kiến
thức, thông qua nâng cao kiến thức để thay
đổi hành vi.
Còn những hành vi chịu ảnh hưởng của
các rào cản khác (điều kiện kinh tế) thì tập
huấn theo nhóm không can thiệp thay đổi hành
vi được. Để giải quyết được vấn đề này cần
phải có các giải pháp can thiệp khác như phát
đủ số đầu kim cho người bệnh thay sau mỗi
lần sử dụng trong một tháng.
Điều này sẽ giúp giải quyết lý do chính
khiến người bệnh không bỏ kim tiêm sau sử
dụng là tiết kiệm chi phí (46,4%). Ngoài ra,
32,2% người bệnh cho rằng tái sử dụng kim
tiêm giúp tiết kiệm thời gian do không phải
lắp kim mới sau mỗi lần sử dụng.
Nguyên nhân này cũng đã được chỉ ra
trong nghiên cứu trên thế giới [3], [4]. Người
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bệnh ĐTĐ phải sử dụng bút tiêm tại Bệnh
viện Nội tiết tham gia nghiên cứu có tuổi
trung bình cao 64,0 nên việc tháo lắp bút tiêm
nhỏ cũng gây nhiều khó khăn cho người bệnh
đó cũng là nguyên nhân khiến tỉ lệ tái sử
dụng kim tiêm cao khó được giải quyết bằng
đào tạo.
Số lần tái sử dụng đầu kim tiêm cũng giảm
trong nghiên cứu của chúng tôi (từ 5,6 lần
xuống 4,4 lần) và khác biệt này có ý nghĩa
thống kê. Điều này có thể là do trong đào tạo
chúng tôi cũng giải thích rõ cho người bệnh về
những tác hại khi tái sử dụng kim tiêm trong
đó gây đau chỗ tiêm khi tái sử dụng càng
nhiều lần.
Số lần tái sử dụng kim tiêm trong nghiên
cứu của chúng tôi cũng thấp hơn so với nghiên
cứu tại Trung Quốc [3]. Tại Bệnh viện Nội
tiết Trung ương người bệnh tái sử dụng kim
tiêm khoảng 4-5 lần trong khi tại Trung Quốc
là 9,2 lần.
Chỉ số HbA1c được sử dụng để đánh giá
hiệu quả của kiểm soát đường huyết ở người
bệnh ĐTĐ. Kiểm soát đường huyết là mục
đích chính trong điều trị ĐTĐ vì nếu không
kiểm soát đường huyết tốt ở người bệnh ĐTĐ
typ 2 có thể làm tăng tỉ lệ nhập viện và nguy
cơ gây ra những biến chứng nghiêm trọng như
tử vong, mù loà, hoặc phải cắt cụt chi dưới.
Tỉ lệ người bệnh kiểm soát đường huyết
kém trước can thiệp là 58,2%. Tỉ lệ này thấp
hơn so với nghiên cứu được thực hiện bởi
DiabCare Asia năm 2018 cũng trên nhóm
người bệnh ĐTĐ typ 2 ở Việt Nam. Nghiên
cứu của DiabCare Asia cho thấy 63,1% người
bệnh có kiểm soát HbA1c kém [7]. Tỷ lệ
kiểm soát đường huyết kém của chúng tôi
cũng tương tự với một nghiên cứu tại Hy Lạp
năm 2017 [6] nhưng cao hơn tỷ lệ trong
nghiên cứu cắt ngang PANORAMA sử dụng
dữ liệu ở 9 quốc gia Châu Âu năm 2014 [4].
Tỷ lệ kiểm soát đường huyết kém tại Hy
Lạp là 57,1% và tại các quốc gia châu Âu là
37,4%. Như vậy, tỷ lệ kiểm soát đường huyết
kém tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương thấp
hơn so với các nghiên cứu khác tại Việt Nam
nhưng vẫn còn cao so với một số nước phát
triển.
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Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy,
với giải pháp can thiệp đào tạo được triển khai
tại bệnh viện thì chỉ số HbA1c của nhóm đối
tượng người bệnh ĐTĐ được nghiên cứu đã
giảm từ 7,98 (SD=1,45) xuống 7,71
(SD=1,28). Sự khác biệt này là có ý nghĩa
thống kê. Kết quả này tương tự như nhiều
nghiên cứu trên thế giới [5] và tại Việt Nam
[2], cho thấy can thiệp có ảnh hưởng lên kết
quả lâm sàng là HbA1c.
Nghiên cứu cũng cho thấy tỉ lệ nhập viện
trước và sau can thiệp 3 tháng có sự thay đổi.
Tỉ lệ không nhập viện tăng, tỉ lệ nhập viện 1
lần và 2 lần giảm. Điều này hệ quả của việc
giảm HbA1c, người bệnh kiểm soát đường
huyết tốt hơn.
Nghiên cứu cho thấy đây là một giải pháp
can thiệp mang lại hiệu quả và có thể áp dụng
để triển khai tại Việt Nam. Để có thể tổ chức
và duy trì hoạt động tập huấn thường quy,
khoa Dược cần có sự phối hợp chặt chẽ với
khoa Điều dưỡng và cần có nguồn nhân lực ổn
định cho hoạt động này.
Hoạt động tập huấn cho người bệnh ngoại
trú có thể tổ chức một tháng hoặc hai tháng
một lần tùy thuộc vào tình hình nhân lực thực
tế tại bệnh viện.
KẾT LUẬN
Nghiên cứu cho thấy can thiệp mang lại
hiệu quả trên thực hành sử dụng bút tiêm
insulin và chỉ số lâm sàng. Bảy trong số 8
bước thực hành sử dụng bút tiêm insulin được
đánh giá có cải thiện sau can thiệp. Trung bình
HbA1c sau can thiệp giảm từ 7,98 xuống 7,71.
Tỉ lệ không nhập viện liên quan đến đái tháo
đường tăng từ 76,9 lên 82,4%.
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