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شامل ہونے کا طریقہ
اگر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو ذیابیطس ٹائپ 2 ہونے کا خطرہ ہے اور ہماری سروس کے لیے آپ کو ریفر نہیں کیا 

  Healthier You  گیا ہے تو: اپنے جی پی، نرس یا این ایچ ایس صحت جانچ پیشہ ور سے کہیں کہ وہ آپ کو مقامی

کو ریفر کرے یا ہماری ویب سائٹ یا ہم سے رابطہ کرکے خود کو ریفر کریں:

info@preventing-diabetes.co.uk   0333 577 3010

preventing-diabetes.co.uk

 Healthier You کے مراحل کیا ہیں؟ 
این ایچ ایس ذیابیطس سے بچاؤ پروگرام: 

مریض کی معلومات

آپ نے ایک اہم پہال قدم اٹھایا ہے اور یہ پتہ لگایا ہے کہ آپ کو 

ذیابیطس ٹائپ 2 کا اعلی خطرہ ہے۔ این ایچ ایس ذیابیطس سے 

بچاؤ پروگرام، آپ کو اپنی خوراک، وزن اور آپ کی جسمانی سرگرمی 

کی مقدار میں تبدیلی النے میں آپ کی مدد کرکے آپ کو اپنی صحت 

پر قابو رکھنے میں معاون ہوگا۔ 

فوری قدم اٹھانا بہت اہم ہے کیونکہ اس سے آپ ذیابیطس ٹائپ 2 

کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔

ابتدائی انفرادی ریویو:

-  پروگرام کا جائزہ، بشمول انفرادی ضروریات اور 

محرکات سمجھنا

ایک ذاتی منصوبے کی مشترکہ تخلیق  -

قلیل المیعاد اور طویل المیعاد اہداف قائم کرنا  -

طرز زندگی کا سکور  -

دوسری سہولیات کی آگاہی  -

گروپ سیشنز: 
ہر دو ہفتے بعد منعقد ہونے والے سیشنز:

سیشن نمبر 1  ذیابیطس کے متعلق سمجھ 

بوجھ 

 سیشن نمبر 2   متوازن طرز زندگی  سے کیا 

مراد ہے؟

سیشن نمبر 3  کیا آپ سرگرم ہونے کے بارے 

میں سوچ رہے ہیں؟

صحت مند غذا سے کیا مراد ہے؟ سیشن نمبر 4  

سیشن نمبر 5  آپ کو زيادہ صحت مند بنانے کے 

لئے عملی سہولیات

سیشن نمبر 6  میری جسمانی سرگرمی سے 

لطف اندوز ہونا

ماہانہ سیشنز:
اپنی صحت جانیں سیشن نمبر 7  

اقدار اور رکاوٹیں سیشن نمبر 8 

سیشن نمبر 9  دباؤ، ذہنیت اور کھانے پر توجہ 

دینا

سیشن نمبر 10  میری کمیونٹی میں  

جسمانی سرگرمیاں

اور  سیشن نمبر 11  عادات، خود کے لئے ہمدردی  

تصور

سیشن نمبر 12  نیند اور اپنی صحت کا منصوبہ 

تخلیق کرنا

سیشن نمبر 13   میری جسمانی سرگرمی کا 

منصوبہ تیار کرنا

پروگرام کا اختتام انفرادی ریویو:

طرز زندگی کے سکورز کا تخمینہ  -
پیش رفت کا تخمینہ  -

سہولت کا تخمینہ  -

دوسری سہولیات کی آگاہی  -

اہداف مقرر کرنا اور ان کا جائزہ لینا  -
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