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Tóm tắt: 
 

Bệnh tiểu đường đang tăng và phát triển rất nhanh ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với hơn 

130 triệu bệnh nhân. Tại Việt Nam, trong 30 năm qua, tỉ lệ dân số mắc bệnh tiểu đường tăng từ 

2,4% lên 7,9%. Nghiên cứu này hướng đến giải pháp giúp bệnh nhân giảm chi phí theo dõi đường 

huyết, bơm insulin và A1C; nhắc nhở bệnh nhân dùng thuốc, tập thể thao hay cảnh báo mức đường 

huyết; sử dụng ứng dụng di động để kết nối với bác sĩ và cơ sở y tế tin cậy. Chúng tôi tập trung 

cung cấp ứng dụng di động và website miễn phí, hệ thống chuyên gia tư vấn và phát triển cộng 

đồng. Ứng dụng nghiên cứu đã được sử dụng phổ biến trong thực tế với hơn 5000 bệnh nhân sử 

dụng ứng dụng, 50000 thành viên cộng đồng chăm sóc bệnh nhân tiểu đường trực tuyến và hơn 

100 kết nối thành công giữa bệnh nhân tiểu đường với các bác sĩ, cơ sở y tế tin cậy.                       

           Từ khóa: Bệnh tiểu đường; Insulin; Ứng dụng di động; Điện toán đám mây; Cảnh báo 
đường huyết.         

Abstract: 

Diabetes Mellitus has been growing at an exponential rate in Asia Pacific with more than 130 

million diabetic patients. Diabetes is one of the fastest growing chronic diseases in Vietnam with 

the prevalence rate increasing from 2,4% to 7,9% in 2015, over the past 30 years. This research 

aims to help diabetics spend less cost for monitoring glucose, insulin and A1C levels; to remind 

patients to take medication, exercise, or to warn about glucose level; Using mobile apps to contact 

with doctors and healthcare providers, we focus on providing diabetics with free website, apps, 

consultant network and community development. This research has been widely applied in practice 

with more than 5,000 patients using the app; 50,000 community members caring for diabetic 

patients online and more than 100 successful connections between diabetic patients with doctors 

and reliable medical facilities.           
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