
 

 

ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસના તમારા જોખમને ઘટાડો 
 

 

તેથી, શ ું સામલે છે? 

હેલ્ધીઅર ય  બશક્ષણ કાયયક્રમ પર ટાઈપ 2 

ડાયાબિટીસના જોખમવાળા લોકોના નાનાું જૂથમાું 

જોડાવા માટે તમને આમુંત્રણ આપવામાું આવે છે. 

કાયયક્રમ સ્થાબનક સ્થળે રાખવામાું આવશે. ટાઈપ 2 

ડાયાબિટીસના જોખમન ું સુંચાલન કરવા માટે કારણો, 

અસરો અને બવકલ્પો બવશે પ્રામાબણક, અપ-ટ -ડેટ, 

પ રાવા આધારીત માબહતી તમને પૂરી પાડવામાું આવે 

તેની ખાતરી કરવા માટે તાલીમ પામેલા 

સ બવધાપ્રદાતાઓ દ્વારા સત્રો સુંચાબલત કરવામાું 

આવશે. 

 

હલે્ધીઅર ય  ન ેશ ું બવબશષ્ટ િનાવ ેછે? 

હેલ્ધીઅર ય  ખૂિ અનન્ય છે. જે વ્યકકતને ટાઇપ 2 

ડાયાબિટીસન ું જોખમ છે તે બનષ્ણાત િને તે માટે તમને 

સહાય કરવા માટે આ ગ્ર પ પ્રોગ્રામ રચાયેલ છે. ટાઇપ 2 

ડાયાબિટીસન ું જોખમ હોવાનો તમારા માટે શો અથય છે તે 

અુંગે તમારા જ્ઞાન અને સમજણન ેવધારવા માટે તમને મદદ 

કરવા માટે સ બવધા પ્રદાતાઓ છે. પરુંત , સમગ્ર પ્રોગ્રામમાું, 

શરૂઆતથી અુંત સ ધી, તમે બનયુંત્રણ કરનાર અને બનણયયકતાય 

વ્યબતત િનશો. 

 

માર ેશ ું કરવાન ું રહશેે? 

તે સરળ છે! તમારે હેલ્ધીઅર ય  કાયયક્રમમાું ભાગ લેવા 

માટે તૈયાર થવાની જરૂર છે. આ તમારા લાભ માટે છે, 

જેથી તમે ખાતરી રાખી શકો કે તમારા માટે જરૂરી િધી 

માબહતી તમારી પાસે છે. કાયયક્રમમાું, તમે ટાઈપ 2 

ડાયાબિટીસના જોખમવાળા લોકોના જૂથમાું હશો જે 

ભાગ લેશે. હેલ્ધીઅર ય  કાયયક્રમ જૂથ પ્રવૃબિઓની 

આસપાસ રચાય છે, પરુંત  જો તેઓ ઇચ્છા હોય તો 

વ્યબતતઓ પાસે તેમની પોતાની રીતે સ બવધાપ્રદાતા સાથે 

વાત કરવા માટેની તકો હશે.

હલે્ધીઅર ય માુંથી મન ેશ ું મળશ?ે 

ઘણું િધ ું! ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસના જોખમમાું હોવા અુંગેની 

અપ-ટૂ-ડેટ માબહતી મેળવવા ઉપરાુંત, તમે પ્રાયોબગક ક શળતા 

શીખશો જે તમને તમારા જોખમન ું સુંચાલન કરવામાું 

મદદરૂપ થઈ શકે છે. આહાર પસુંદગીઓ અને પ્રવૃબિ જેવા 

ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસના જોખમોને લગતા પકરિળો પર 

ચચાય અને અવલોકન કરવા માટે એક તક પ્રદાન કરવામાું 

આવશે. 

 

તમે સમાન પકરબસ્થબતમાું ધરાવતા અન્ય લોકોને મળવા અને 

વાત કરવા માટે પણ સમથય હશો. સત્રોના અુંતે, દરેક 

હેલ્ધીઅર ય માું ભાગ લેતી દરેક વ્યબતત પાસે સુંદભય માટે લઈ 

જવાની માબહતી હશે. 

 
પરુંત  પહલેાું મેં આ પ્રકારના કોઇ કાયયક્રમમાું ભાગ 

લીધો નથી! 

કેટલાક લોકો માટે, હેલ્ધીઅર ય  જેવા બશક્ષણ કાયયક્રમમાું 

સકક્રય ભાગ લેવ ું બવબચત્ર લાગશે. 

પરુંત  જો 'બશક્ષણ' શબ્દ શાળામાું પાછા જવાની છિીઓની 

યાદ અપાવે છે 

- ફરીથી બવચારો! હેલ્ધીઅર ય  માું, અનૌપચાકરક અને 

મૈત્રીપૂણય વાતાવરણ છે. 

 

કાયયક્રમ ચલાવતી સ્થાબનક સુંકલન ટીમની પાસે સરળતાથી 

જઈ શકાય છે અને તમને તમારા સ્વાગત, અને ભાગ લેવા 

બવશે આરામની અન ભૂબત થાય તેની ખાતરી કરવી તે તેમની 

કામગીરીનો એક ભાગ છે. 

 

જો તમને આ સત્રોમાું જોડાવવાન ું ખૂિ મ શ્કેલ લાગત ું હોય, 

તો કોઈ તમને ફાળો આપવા માટે કહેશે નહીં. પરુંત  જો તમે 

તમારા અન ભવો, બવચારો અને અબભપ્રાયો આપલે કરવા 

માટે તૈયાર થઈને આવો, તો તમને સત્રોમાુંથી ઘણું િધ  

મળશે. જો તમે તમારા પાટયનર, પરીવારના સભ્ય અથવા 

બમત્રને કાયયક્રમમાું તમારી સાથે લાવવા માુંગતા હોય - તો 

તેઓન ું ખૂિ સ્વાગત છે. 

જો હ ું નતકી કરું ક ેઆ મારા માટ ેનથી તો શ ું? 

અમે માનીએ છીએ કે તમને હેલ્ધીઅર ય  તમને ટાઈપ 2 

ડાયાબિટીસના તમારા જોખમ બવશે વધ  જાણવામાું અને 

તેના પર અુંક શ મેળવવામાું સહાયરૂપ થશે. તમારું જી.પી. 

પણ એવ ું જ બવચારે છે, એટલા માટે જ તે અથવા તેણીએ 

કાયયક્રમ તરફ તમારૂું ધ્યાન દોય ું છે. 

 

જયારે તમને સૌપ્રથમ જણાય કે તમન ેટાઇપ 2 

ડાયાબિટીસન ું જોખમ છે, તુંદ રસ્ત જીવનશૈલી પસુંદગીઓ 

કરવા માટે તમારે સારી શરૂઆતની જરૂર છે. હેલ્ધીઅર ય  

તમને સારી શરૂઆત આપે છે 

તમે ભાગ ન લેવાન ું નતકી કરો તો પણ, તમે તમારા જી.પી. 

અને પ્રેબતટસ નસય પાસેથી હુંમેશની જેમ સુંભાળ મેળવશો. 

હ ું શરૂ કરવા માટ ેઆત ર છ ું, માર ેઆગળ શ ું કરવાન ું 

રહશે?ે 

તમારી સ્થાબનક સુંકલન ટીમ જયાું કાયયક્રમ યોજાનાર છે તે 

સ્થળની તારીખો, બવગતો અને માગયદશયનો સાથે તમારો 

સુંપકય કરશે છે. ત્યાર પછી, માત્ર આવો અને ભાગ લો! 
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િધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે. આ પ્રકાશનનો કોઈ ભાગ કૉબપરાઇટ ધારકની 

પૂવય લેબખત પરવાનગી બવના ફોટોકોપી, રેકોડીંગ, અથવા અન્ય ઇલેતરોબનક 

અથવા યાુંબત્રક પદ્ધબતઓ સબહત, કોઈપણ સ્વરૂપમાું અથવા કોઈપણ રીતે 

પ નઃઉત્પાકદત, બવતકરત અથવા પકરવર્તયત થઈ શકશે નહીં. 

 
 

Service provided by 

તેથી, હેલ્ધીઅર ય  શ ું છે? 

ņ તમારૂું ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ વધવાન ું જોખમ તમે કવેી રીતે ઘટાડી શકો છો તનેા બવશે જાણકારી મેળવવાનો એક માગય છે  

ņ તે અન્ય લોકો સાથે મળવાની અન ેઅન ભવોની આપલે કરવાની તક છે 
 

અમારો સુંપકય કરો 

 0800 321 3150 અથવા 

0121 386 6971 પર કોલ કરો 

(સવારે 8 વાગ્યાથી સાુંજના 8 વાગ્યા 

સ ધી, સોમ-શ ક્ર) 

વધ  માબહતી માટે મ લાકાત લો 

 www.stopdiabetes.co.uk  


