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االنضمام كيفية 
إذا قيل لك إنك معرض لخطر اإلصابة بمرض السكري من النوع الثاني 2، ولم تسبق إحالتك إىل خدمتنا: اطلب من الطبيب العام 

 Healthier You NHS أن يُحيلك إىل برنامجك  أو الممرضة، أو إخصائي الفحص الصحي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية 

المحلي الذي تتبع له عىل موقعنا، أو من خالل التواصل معنا عىل:

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

preventing-diabetes.co.uk

 :Healthier You  ما هي مراحل برنامج 

لهيئة  التابع  السكري  الوقاية من مرض  برنامج 

NHS؟  الوطنية  الصحية  الخدمات 

المريض معلومات 

لقد اتخذت الخطوة األوىل المهمة واكتشفت أنك معرض بشدة 

2. سيساعدك برنامج  الثاني  النوع  لخطر اإلصابة بمرض السكري من 

NHS في مراقبة صحتك ويدعمك إلجراء  الوقاية من مرض السكري 

تؤديها.  التي  التمارين  الغذائية، ووزنك، ومقدار  تغييرات عىل حميتك 

واتخاذ هذا اإلجراء اآلن مهم للغاية؛ حيث يمكنه الحد من تضاعف 

إصابتك بمرض السكري من النوع الثاني 2.

المراجعة الفردية األولية

–  نظرة عامة عىل البرنامج، بما في ذلك فهم 
االحتياجات الفردية والدوافع

إنتاج مشترك لخطة عمل شخصية  –

تحديد األهداف القصيرة األمد والطويلة األمد  –

درجة نمط الحياة  –

التسجيل إىل خدمات أخرى  –

جلسات جماعية: 

جلسات نصف شهرية:

فهم مرض السكري  الجلسة 1 

ما هو نمط الحياة المتوازن؟ الجلسة 2  

هل تفكر في الوصول إىل حالة نشاط؟ الجلسة 3 

ما هي الحمية الغدائية الصحية؟ الجلسة 4  

healthier you الحلول العملية ل الجلسة 5 

االستمتاع بالنشاط البدني الجلسة 6 

جلسات شهرية:
تعّرف عىل صحتك الجلسة 7  

القيم والعقبات الجلسة 8 

اإلجهاد وقلة االنتباه و األكل الخفيف الجلسة 9 

النشاط البدني داخل مجتمعي الجلسة 10 

العادات والتراحم الذاتي و الرؤى الجلسة 11 

الجلسة 12  النوم وإنشاء الورقة الصحية الزرقاء 

الخاصة بك

 الجلسة 13   تصميم خطة النشاط البدني 

الخاصة بي

نهاية برنامج المراجعة الفردي:

إعادة تقييم درجة نمط الحياة  –
تقييم التقدم  –

تقييم الخدمة  –

تسجيل الخدمات األخرى  –

تحديد الهدف والمراجعة  –
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