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કેવી રીતે જોડાવું?
જો તમને કહેવામાં આવ્યં હોય કે તમે પ્રકાર 2 ડાયાબિટીસના ગંભીર જોખમ પર છો અને અમારી સેવા માટ ેપહેલાંથી જ ભલામણ થઈ 
નથી: તમારા Healthier You (હેલ્ીયર ્ય) કાય્યક્રમમાં તમારી ભલામણ કરવા માટ ેતમારા GP, નસ્ય અથવા NHS આરોગય તપાસ 
વયાવસાયયકને પૂછો અથવા અમારી વેિસાઇટ પર અથવા અમારો સંપક્ક  કરી જાતે ભલામણ કરોઃ
info@preventing-diabetes.co.uk  0333 577 3010

preventing-diabetes.co.uk

Healthier You (હેલ્ધીયર યુ) ના શું તબક્ા છે:  
NHS Diabetes Prevention Programme 
(એન.એચ.એસ. ડાયાબબટીસ પ્રિવેન્શન રિરોગ્ામ)? 

દદદી માપ્હતધી
તમે એક મહતવપૂર્ણ રિથમ પગલું લધીધું છે અને જારવા મળું કે તમને 
રિકાર 2 ડાયાબબટીસનું જરોખમ વ્ારે છે. NHS Diabetes Prevention 
Programme (એન.એચ.એસ. ડાયાબબટીસ પ્રિવેન્શન રિરોગ્ામ) તમને 
તમારા સવાસ્થય ઉપર પ્નયંત્રર રાખવા, તમારા આહાર, વજન અને તમે 
જે ્શારીરરક રિવૃત્તિ કરરો છરો તેનામાં ફેરફાર કરવા માટે ટેકરો આપવામાં 
સહાય કર્શે. 

હવે પગલાં લેવા ખૂબ જ મહતવપૂર્ણ છે કારર કે તે તમને ટાઇપ 2 
ડાયાબબટીસ પ્વકસાવવાનું રરોકી ્શક્શે.

પ્ારંભિક સામ-સામે સમીક્ા:
– વયક્તગત જરૂરરયાતો અને પ્રેરણાઓને સમજવા 

સહહત પ્રોગ્ામ ઝાંખી

– વયક્તગત પગલાં આયોજનનયં સહ-ઉતપાદન

– ટંૂકી અને લાંિા ગાળાની ધયેય ગોઠવણી

– જીવનશૈલી સકકૉર

– અનય સેવાઓ પર રદશાસૂચન

ગ્રૂપ સત્ો: 
પખવાડડયાનાં સત્ો:
સત્ 1 ડાયાબિટીસ સમજવો 

સત્ 2  સંતયયલત જીવનશૈલી શયં છે?

સત્ 3 સરક્રય થવા યવશે યવચારી રહ્ા છો?

સત્ 4  સવસથ આહાર શયં છે?

સત્ 5 Healthier You (હેલ્ીયર ્ય)  
 માટ ેવયવહારુ ઉકેલો

સત્ 6  મારી શારીરરક પ્રવૃબતિનો આનંદ માણવો

માસસક સત્ો:
સત્ 7  તમારા સવાસ્થયને જાણો

સત્ 8 મૂલયો અને અવરો્ો

સત્ 9 તણાવ, સભાનતા અને સભાન ખોરાક

સત્ 10 મારા સમયદાયમાં શારીરરક પ્રવૃબતિ

સત્ 11 આદતો, આતમ-કરુણા અને દ્રયટિકોણ

સત્ 12  ઊંઘ અને તમારા આરોગયની બ્ૂ હપ્રનટ  
તૈયાર કરવી

સત્ 13   મારી શારીરરક પ્રવૃબતિ યોજના િનાવવી

પ્રૉગ્ામની સમાપ્ત સામ-સામે 
સમીક્ા:
– જીવનશૈલી સકકૉરનયં પયનઃમૂલયાંકન કરવયં

– પ્રગયતનયં મૂલયાંકન

– સેવાનયં મૂલયાંકન

– અનય સેવાઓનયં રદશાસૂચન

– ધયેય ગોઠવણી અને સમીક્ા
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