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پیوستن نحوه 
اگر به شما گفته شده است که در معرض خطر ابتال به دیابت نوع ۲ هستید و قبالً به خدمات ما ارجاع داده نشده  اید: از پزشک 

عمومی، پرستار یا متخصص بررسی سالمت  NHS  خود بخواهید شما را به برنامه  Healthier You  در محلتان ارجاع دهد یا 

خودتان در وب سایت ما یا ازطریق تماس با نشانی زیر، این کار را انجام دهید:

info@preventing-diabetes.co.uk   ۰۳۳۳۵۷۷۳۰۱۰

preventing-diabetes.co.uk

Healthier You چیست؟   مراحل برنامه 

NHS؟  برنامه پیشگیری از دیابت 

بیمار اطالعات 

اولین گام مهم را برداشته  اید و متوجه شده  اید که به  میزان باالیی در 

معرض خطر ابتال به دیابت نوع ۲ هستید. »برنامه پیشگیری از دیابت 

NHS با حمایت از شما برای ایجاد تغییر در رژیم غذایی، وزن و میزان 
فعالیت بدنی که انجام می  دهید، کمک می کند کنترل سالمت خود را 

بگیرید.  به دست 

بسیار مهم است که همین حاال اقدام کنید، زیرا این اقدام می  تواند 

مانع از ابتالی شما به دیابت نوع ۲ شود.

بازنگری یک به یک اولیه:

-  مرور کلی برنامه، شامل درک نیازها و انگیزه های 
فردی

-  ایجاد »برنامه اجرایی شخصی  شده« با مشارکت 

شخص

تنظیم اهداف کوتاه مدت و بلندمدت  -

امتیاز سبک زندگی  -

راهنمایی درمورد سایر خدمات  -

جلسه های گروهی: 
جلسه های دو هفته یک بار:

شناخت دیابت  جلسه 1 

سبک زندگی متعادل چیست؟ جلسه 2  

به فعالیت داشتن فکر می کنید؟ جلسه 3 

رژیم غذایی سالم چیست؟ جلسه 4  

راهکارهای عملی برای سالم تر بودن جلسه 5 

لذت بردن از  فعالیت بدنی خود جلسه 6 

جلسه های ماهانه

شناخت سالمت خود جلسه 7  

ارزش ها و موانع جلسه 8 

استرس، ذهن آگاهی و تغذیه آگاهانه جلسه 9 

فعالیت بدنی در چارچوب جامعه من جلسه 10 

عادت ها، خود-دلسوزی و تجسم جلسه 11 

 جلسه 12  خواب و ایجاد طرح کلی برای

سالمت خود

طراحی برنامه فعالیت بدنی من جلسه 13  

پایان برنامه بازنگری یک به یک:

ارزیابی مجدد امتیازهای سبک زندگی  -

ارزیابی پیشرفت  -

ارزیابی خدمات  -

راهنمایی درمورد سایر خدمات  -

تنظیم هدف و بازنگری   -
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