કેવી રીતે જોડાવ ું
જો તમને કહેવામાાં આવ્યાં હોય કે તમને પ્રકાર 2 ડાયાબિટીસ
વવકસાવવાનયાં જોખમ છે અને અમારી સેવાને પહેલાથી જ
ઉલ્લેબખત કરવામાાં આવી નથી:

તમારા Healthier You કાર્યક્રમમાાં તમને સાંદર્ય આપવા માટે
તમારા GP, નસય અથવા NHS આરોગ્ર્ તપાસ વ્ર્ાવસાયર્કને
પ ૂછો.

વારું વાર પ ૂછાતા પ્રશ્નો
પ્ર. શ ું આ કાર્યક્રમ મારા માટે ર્ોગ્ર્ છે ??
જ. જો તમને બ િંતા હોય કે તમને પ્રકાર 2 ડાયાબિટીસ
વવકસાવવાનયાં જોખમ રહેલ યાં છે અને સ્વાસ્્યપ્રદ
જીવનશૈલીના ફેરફારો કરવા માગો છો, તો આ કાયકક્રમ
તમારા માટે યોગ્ય છે .
પ્ર. શ ું હું જોડાવા માટે લાર્ક છું?
જ. તમે સ્વસ્થ તમે કાર્યક્રમમાાં જોડાઈ શકો છો જો તમે:

✓ 18 વર્ક અને તેથી વધય ઉંમરના હોવ
✓ છે લ્લા 12 મહહનામાાં HbA1c એ 42-47 mmol/mol
(6.0-6.4%) ની વચ્ ે અથવા ફાસસ્ટિંગ પ્લાઝમા
ગ્લયકોઝ 5.5-6.9
mmols/I ની વચ્ ે હોય

✓ ગર્કવતી ન હોવ
✓ હળવી/સામાન્ય શારીહરક પ્રવ ૃવિમાાં ર્ાગ
લેવા માટે સક્ષમ હોવ

પ્ર. શ ું જોડાવા માટે મારે ચકવણી કરવી પડશે?
જ. ના - આ કાયકક્રમ પાત્ર વયક્તતઓ માટે સાંપ ૂર્કપર્ે મફત છે .
પ્ર. મને પ્રકાર 2 ડાર્ાબિટીસ છે , શ ું હું કાર્યક્રમમાું

હવે તમારા સ્વાસ્્ર્નો

હવાલો લેવાનો સમર્ છે

જોડાઈ શકું છું?
જ. આ કાયકક્રમ એવા લોકો માટે છે જે પ્રકાર 2 ડાયાબિટીસ

NHS ડાર્ાબિટીસને
રોકવા માટેનો
કાર્યક્રમ

વવકસાવવાના જોખમમાાં છે . જો તમને પ્રકાર 2 ડાયાબિટીસ
છે અને તમને તમારી ક્સ્થવત પર કે ટલાક સમથકન જોઈએ
છે , તો કૃપા કરીને તમારા GP સાથે વાત કરો.
પ્ર. આ કાર્યક્રમ કોણ પ્રદાન કરે છે ?
જ. તમારી સ્થાયનક Healthier You સેવા ICS હેલ્થ એન્ડ વેલિીંગ
(સ્વાસ્્ર્ અને સુખાકારી) દ્વારા યવતરરત કરવામાાં આવે છે .

આજે અમારો સાંપકક કરો:

www.preventing-diabetes.co.uk
info@preventing-diabetes.co.uk

આ દ્વારા પ ૂરી પાડવામાું આવેલ સેવા

Healthier You: NHS ડાર્ાબિટીસને

સહિાર્ીઓ શ ું કહે છે ...

કાર્યક્રમ પ્રવતિદ્ધતા

રોકવા માટેનો કાર્યક્રમ
તમે એક મહત્વપ ૂર્ક પ્રથમ પગલયાં લીધયાં છે અને જાર્વા મળ્યાં કે

કાયકક્રમમાાં જગ્યાઓ મયાકહદત છે તેથી અમે તમને

તમને પ્રકાર 2 ડાયાબિટીસનયાં જોખમ વધારે છે .

ફતત જો તમે હાજરી આપવા માટે પ્રવતિદ્ધ થઈ

NHS ડાયાબિટીસને રોકવા માટે નો કાયકક્રમ તમને તમારા
સ્વાસ્્ય ઉપર અંકય શ રાખવા,

તમને તમારા આહાર, વજન અને તમે જે કસરત કરો છો તેમાાં
ફેરફાર કરવા માટે તમને ટે કો આપવામાાં સહાય કરશે.

આ પ્રકારનયાં પગલયાં લેવ યાં હવે ખ ૂિ જ મહત્વપ ૂર્ક છે કારર્ કે તે
તમારા પ્રકાર 2 ડાયાબિટીસને વવકસાવવાનાાં જોખમને ઘટાડી
શકે છે અથવા રોકી શકે છે .

તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે ?

"મને સમ ૂહ સત્રો પસુંદ છે . મારા કોચે
મને ઘણી સલાહ આપી છે , અને મને

શકો છો તો જ જોડાવવા માટે કહીએ છીએ:

રે ક પર રહેવામાું અને હકારાત્મક

• રૂિરૂ પ્રારું બિક મ ૂલર્ાુંકન

રહેવામાું મદદ કરી છે !"

• સમ ૂહ સત્રો કે જેમાું સ્વસ્થ જીવનશૈલી સલાહ, શારીરરક
પ્રવ ૃવિ અને વ્ય ૂહરચનાઓ શામેલ છે જે તમને તમારી
જીવનશૈલીમાું પરરવતયન જાળવવામાું મદદ કરે છે
• ત્રણ, છ અને નવ મરહનામાું ત્રણ રૂિરૂ પ્રર્વત સમીક્ષા સત્ર
હદવસ, સાાંજ અને સપ્તાહના અંત સહહત, તમારા માટે અનયકૂળ

"હું રોમાુંબચત છું, મારા 3 મરહનાની
પ્રર્વત સમીક્ષા સત્રમાું મેં મારા િધા
સ્કોરમાું સધારો જોર્ો છે !"

હોય તેવાાં સમયે વવવવધ સ્થાનો પર સત્રો રાખવામાાં આવે છે .
તેથી તમે તમારા માટે અનયકૂળ સમ ૂહ શોધશો તે વનવિત છે .

સમ ૂહ સેહટિંગમાાં, તમે કાયમી જીવનશૈલીમાાં ફેરફાર કરવા માટે
જરૂરી કય શળતા શીખવાાં પ્રવશબક્ષત આરોગ્ય કો

સાથે કામ કરશો.

અમારો નવ મહહનાનો કાયકક્રમ તમને મદદ કરશે:
• પોષણ અને આરોગ્ર્ વવશે જાણો

વવશેષતા

• તમારી જીવનશૈલીમાું શારીરરક પ્રવ ૃવિ ઉમેરો
• પ્રેરરત રહો

• તમને માર્યદશયન અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રવશબક્ષત

• સ્વાસ્્ર્પ્રદ ફેરફારોના માર્યમાું આવી શકે તેવી

કરે લ કશળ સ્વાસ્્ર્ અને સખાકારી માટે નાું કોચ

સમસ્ર્ાઓનો ઉકે લ લાવો

• રૂિરૂ અને સમ ૂહ સત્રોન ું વમશ્રણ

• લાુંિા ર્ાળાની સફળતા માટે જીવન િદલતી કશળતા અને
જ્ઞાન મેળવો

• નવીનતમ સુંશોધન પરાવાનો ઉપર્ોર્ કરતાું રાષ્ટ્રીર્
કાર્યક્રમનો ઍક્સેસ
• સ્વાસ્્ર્પ્રદ ફેરફારો કરવાના માર્ય માું આવતી

આજે અમારો સાંપકક કરો:

www.preventing-diabetes.co.uk
info@preventing-diabetes.co.uk

સમસ્ર્ાઓનો ઉકે લ લાવો
આ દ્વારા પ ૂરી પાડવામાું આવે લ સે વા

• જાણો કે વી રીતે સ્વાસ્્ર્પ્રદ ખોરાક અને શારીરરક પ્રવ ૃવિ
પ્રકાર 2 ડાર્ાબિટીસના તમારા જોખમને ઘટાડી શકે છે
• વનિઃશલક હાજરી

