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எவ்வாறு இணைந்து க�வாள்து?
இரண்டாம் வகை நீரிழிவு ந�டாய் ஆபத்து அதிைரித்து வருைின்றது எனறு உஙைளுக்கு ததரிவிக்ைபபட்டிருநதடால் அத்நதடாடு 
நீஙைள் எஙைளுக்ய நேகவக்கு ஏறைனநவ ேிைிசகேக்கு வருகை தநதிருக்ை மடாட்டீரைள்: எஙைளுக்ய �ிைழசேித் திட்்ம் 
அல்்லது எஙைளுக்ய இகைய தளத்திலிருநது சுயமடாை வி்யஙைகள ததரிநது தைடாள்வதறகு அல்்லது எஙைகள ததடா்ரபு 
தைடாள்வதறகு உஙைளுக்ய தபடாது கவத்தியர, தடாதி அல்்லது எனஎசஎஸ் (NHS) உ்ல் ஆநரடாக்ைிய பரிநேதடாகன �ிபுைகர 
எஙைகள அணுகுவதறகு நைட்ைவும்:

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

preventing-diabetes.co.uk

நீங்கள் ஆர�ோக்ககியமோ்க இருப்பதற்கோன 
்படிமுறை்கள் யோறை?  
என்எச்எஸ் (NHS) நீ�ிழிவு தடுபபு நகி்கழச்்சித் 
தகிட்டம் என்ைோல் என்ன? 

ந�ோயோளி த�ோடர்ோன 
வி்ரம்
நீங்கள் மி்க முக்ககியமானத�ாரு மு�ல் படிமுறைறய எடுத�கிருக்ககின்றீர்கள் 
அத்�ாடு இரண்ாம் வற்க நீரிழிவு த�ா்ரபான உயர ஆபதது நகிறையில் 
உள்ளீர்கள் என்றும் ்கண்ைியபபட்டுள்ளீர்கள். உங்களுற்ய உ்ல் 
ஆ்ராக்ககியதற�க ்கட்டுபபடுததுவ�ற்கும், உங்களுற்ய உணவு, 
பழக்க வழக்கத�கிலும் நகிறையிலும் மாற்ைதமான்றைக த்காணடு 
வருவ�ற்கு ஒததுறழபப�ற்கும் நீங்கள் தெய்யும் உ்ற்பயிற்ெி அளவிறன 
்மம்படுததுவ�ற்கும் என்எச்எஸ் (NHS) நீரிழிவு �டுபபு நகி்கழச்ெித �கிட்்ம் 
உ�வி புரியும். 

இரண்ாம் வற்க நீரிழிவு ்நாய் உங்களில் அ�கி்கரிபபற� நகிறுத� முடியும் 
என்ப�ால் �ற்தபாழுது ந்வடிகற்க எடுத�ல் மி்க முக்ககியமாகும்.

ஆரம்ப ஒவ்வொருவரொக 
மீளொய்வு ்ெய்்தல்:
– தனிப்பட்டவர்களின் ததவவ்கள் மற்றும் 

ஊக்கப்படுததல் ்பற்்றி புரிந்து க்கொள்ளல் 
உள்ள்டங்கலொ்க நி்கழ்ச்றித திட்ட மீளொய்வு

– ்பிரததிதே்கப்படுததப்பட்ட க்ேற்்பொடடு 
திட்டகமொன்்றின் இவை உருவொக்கம்

– குறுங்கொல மற்றும் நீண்ட ்கொல இலககு நிரைேம்
– வொழகவ்கப ்பொைி புள்ளி்கள்
– ஏவனே த்வவ்கள் கதொ்டர்பில் அ்றிகு்றி்கவள 

கவளிேி்டல்

குழு அமர்வுகள்: 
இரு வொர அமர்வுகள்:
அமர்வு 1  நீரிழிவு தநொவே புரிந்து க்கொள்ளல்
அமர்வு 2   ் மநிவலேொன வொழகவ்கப ்பொைி 

என்்ொல் என்ன?
அமர்வு 3  க்ேற்்பொடடுககு வருதல் ்பற்்றி 

்றிந்திததல்?
அமர்வு 4   ஆதரொக்கிேமொன உைவுப ்பழக்கம் 

என்்ொல் என்ன?
அமர்வு 5  நீங்கள் ஆதரொக்கிேமொ்க இருப்பதற்்கொன 

்பிரதேொ்க ரீதிேொன தீரவு்கள்
அமர்வு 6  எனது உ்டல் ரீதிேொன க்ேற்்பொடு்களில் 

்ந்ததொ்ப்படுதல்

மொ்தொந்த அமர்வுகள்:
அமர்வு 7   உங்கள் உ்டலொதரொக்கிேம் ்பற்்றி 

அ்றிந்து க்கொள்ளுங்கள்
அமர்வு 8 க்பறுமொனங்களும் தவ்ட்களும்
அமர்வு 9  மன அழுததம், புததி ்ொதுரேமொன 

நிவல மற்றும் மதி நுட்பமொ்க 
உைவு உடக்கொள்ளல்

அமர்வு 10  எனது ்மூ்கததினுள்  
உ்டற்்பேிற்்றி்ச க்ேற்்பொடு்கள்

அமர்வு 11  ்பழக்க வழக்கங்கள், சுே ்பணபு்கள்  
்கொட்றிப்படுததல்

அமர்வு 12  தூஙகுதல் மற்றும் உங்களுவ்டே  
ஆதரொக்கிே நீல அ்ச்றிவன 
உருவொககுதல்

அமர்வு 13   எனது உ்டல் ்பேிற்்றி திட்டதவத  
வடிவவமபபு்ச க்ய்தல்

நிகழ்செசித் ்திட்ட முடிவு 
ஒவ்வொருவரொக ம்திப்பீடு:
– வொழகவ்கப ்பொைி புள்ளி்கவள மீள மதிபபீடு 

க்ய்தல்
– முன்தனற்்தவத மதிபபீடு க்ய்தல்
– த்வவவே மதிபபீடு க்ய்தல்
– ஏவனே த்வவ்களுக்கொன ்மிஞவ் 

கவளிப்படுததல்
– இலககு்கவளத உருவொககுதலும் மீளொய்வு 

க்ய்தலும்.
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