
 

 

ਟਾਈਪ 2 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਖੋਿਮ ਘਟਾਓ 
 

 

ਇਸ ਖ ਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ?ੈ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਜੋਖਿਮ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ 

ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮ ਹ, ਹੈਲਦੀਅਰ ਯ  ਖਸਿੱਖਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਖ ਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਖਦਿੱਤਾ ਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਖਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਖਜਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨਾਾਂ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਫੈਸੀਖਲਟੇਟਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਖਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਖਸਿਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਟਾਈਪ 2 

ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰਭਾ  ਅਤੇ ਪਰਬੂੰਧਨ 

ਲਈ ਖ ਕਲਪਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ, ਤਾਜ਼ਾ-ਤਰੀਨ, ਪਰਮਾਖਣਤ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ੇ। 

 

ਹਲੈਦੀਅਰ ਯ  ਨ ੂੰ ਿਾਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ 

ਬਣਾਉਂਦੀ ਹ?ੈ 

ਹੈਲਦੀਅਰ ਯ  ਇਿੱਕ ਅਨ ਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ, 

ਟਾਈਪ 2 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਿਤਰੇ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ, 

ਮਾਹਰ ਬਣਨ ਖ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤਆਰ ਕੀਤਾ 

ਖਗਆ ਇਿੱਕ ਸਮ ਹਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਟਾਈਪ 2 

ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਿਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਖ ਿੱਚ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੈਸੀਖਲਟੇਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। 

ਪਰ, ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤੋਂ ਅੂੰਤ ਤਿੱਕ ਪ ਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਖ ਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ 

ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਖਨਯੂੰਤਰਣ ਪਾ ਲ ੋਗੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ 

ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣੋਗੇ। 

 

ਮਨੈ ੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪ ਗੇਾ? 
ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ! ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਹੈਲਦੀਅਰ ਯ  ਪਰੋਗਰਾਮ ਖ ਚ 

ਖਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖਤਆਰ ਰਖਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਖ ਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ -2 ਡਾਈਖਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਜੋਖਿਮ  ਾਲੇ 

ਭਾਗੀਦਾਰ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹ ਦਾ ਇਿੱਕ ਖਹਿੱਸਾ ਹੋ ੋਗੇ। 

ਹੈਲਦੀਅਰ ਯ  ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਮ ਹਕ ਗਤੀਖ ਧੀਆਾਂ ਦੇ 

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਇਆ ਖਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ 

ਖ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ 

ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖਮਲੇਗਾ। 

ਹਲੈਦੀਅਰ ਯ  ਤੋਂ ਮਨੈ ੂੰ ਕੀ 

ਖਮਲੇਗਾ? 

ਬਹੁਤ ਕੁਝ! ਟਾਈਪ 2 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਿਤਰੇ ਬਾਰੇ 

ਅਪ-ਟ -ਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ 

ਅਖਜਹੇ ਖ ਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਖਸਿੱਿੋਗੇ ਖਜਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੂੰ 

ਿਤਰੇ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਖ ਿੱਚ ਮਦਦ ਖਮਲੇਗੀ। ਟਾਈਪ 2 

ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਿਤਰੇ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਕਾਰਕ, ਖਜ ੇਂ ਖਕ 

ਿਾਣੇ ਦੇ ਖ ਕਲਪ ਅਤੇ ਗਤੀਖ ਧੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖਮਲੇਗਾ। 

 

ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਖਥਤੀ ਖ ਿੱਚ ਖਮਲਣ ਅਤੇ ਦ ਸਖਰਆਾਂ ਨਾਲ 

ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ੋਗੇ। ਸੈਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਤ 'ਤੇ, 

ਹੈਲਦੀਅਰ ਯ  ਖ ਿੱਚ ਖਹਿੱਸਾ ਲੈਣ  ਾਲਾ ਹਰ ਖ ਅਕਤੀ 

ਹ ਾਲੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। 

 
ਪਰ ਮੈਂ ਕਦ ੇਅਖਜਹੀ ਖਕਸ ੇਚੀਜ਼ ਖ ਿੱਚ ਖਹਿੱਸਾ 

ਨਹੀਂ ਖਲਆ ਹ!ੈ 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ, ਹੈਲਦੀਅਰ ਯ   ਰਗੇ ਇਿੱਕ ਖਸਿੱਖਿਆ 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਖ ਿੱਚ ਸਖਿਯ ਤੌਰ ਤੇ ਖਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਜੀਬ ਲਿੱਗ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ 'ਖਸਿੱਖਿਆ' ਸ਼ਬਦ ਸਕ ਲ ਦੀਆਾਂ 

ਪੁਰਾਣੀਆਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਖਦਲਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਤਾਾਂ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚੋ! ਹੈਲਦੀਅਰ ਯ  ਖ ਿੱਚ, ਮਾਹੌਲ 

ਅਣਉਪਚਾਰਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹ।ੈ 

 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੂੰਚਾਲਕ ਸਥਾਨਕ ਤਾਲਮੇਲ ਟੀਮ 

ਪਹੁੂੰਚਯੋਗ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਖਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਖ ਸ਼ ਾਸ ਖਦਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ 

ਕੂੰਮ ਦਾ ਖਹਿੱਸਾ ਹੈ। 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਇਹਨਾਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਾਂ ਖ ਚ ਖਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ 

ਮੁਸ਼ਖਕਲ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੋਈ  ੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਖਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 

ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 

ਤਜਰਬੇ, ਖ ਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਏ ਨ ੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਖਤਆਰ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ 

ਖਮਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਪਖਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਾਂ 

ਖਕਸੇ ਖਮਿੱਤਰ ਨ ੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, 

ਤਾਾਂ ਜੀ ਆਇਆਾਂ ਨ ੂੰ। 

ਜਕੇਰ ਮੈਂ ਖਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਾਂ 

ਤਾਾਂ ਕੀ ਹ ੋਗੇਾ? 
ਸਾਨ ੂੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਖਕ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਈਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਜੋਖਿਮ 

ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਨਯੂੰਤਰਣ ਖ ਿੱਚ 

ਹੈਲਦੀਅਰ ਯ  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ੇਗਾ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ  ੀ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ 

ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱਖਸਆ ਹੈ। 

 

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਪਖਹਲੀ  ਾਰ ਪਤਾ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ 

ਖਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ 

ਿਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਖਸਹਤਮੂੰਦ 

ਜੀ ਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਖ ਕਲਪ ਲਈ ਚੂੰਗੀ 

ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਦੀਅਰ ਯ  

ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਉਹ ਚੂੰਗੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਖਦੂੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਹਾਲਾਾਂਖਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ 

ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ  ੀ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਅਤੇ ਪਰੈਕਖਟਸ ਨਰਸ 

 ਿੱਲੋਂ  ਆਮ  ਾਾਂਗ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। 

 

ਮੈਂ ਸ਼ਰੁ  ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਕੁ ਹਾਾਂ, ਅਿੱਗ ੇਕੀ 

ਹ ੋਗੇਾ? 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਤਾਲਮੇਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਆਯੋਖਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਮਤੀ,  ੇਰ ਾ ਅਤੇ ਰਾਹ 

ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ, ਬਸ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਖਹਿੱਸਾ ਲਓ! 

 

© ਲੀਚੈਸਟਰ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ 2016 

ਸਾਰੇ ਅਖਧਕਾਰ ਸੁਰਿੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ  ੀ ਖਹਿੱਸਾ 
ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕ ਦੀ ਖਲਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਖਬਨ੍ਾਾਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਖਰਕਾਰਖਡੂੰਗ 
ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਰਾਖਨਕ ਜਾਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਾਧਨਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਖਨਰਮਤ , 

 ੂੰਖਡਆ ਜਾਾਂ ਸੂੰਚਾਖਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸ ੇਾ ਪਰਦਾਤਾ 

ਤਾਾਂ, ਹਲੈਦੀਅਰ ਯ  ਹ ੈਕੀ? 

ņ ਇਹ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਨ ੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 

ņ ਇਹ ਹੋਰਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਖਮਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭ  ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ 

ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

 

0800 321 3150 ਜਾਾਂ 

0121 386 6971 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

(ਸ ੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਜੇ, ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ 

ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਾਰ) 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਖਲੂੰਕ ‘ਤੇ ਜਾਓ 

www.stopdiabetes.co.uk 


