
NHS کم کیلوری والی غذائیت کا پروگرام 
ٹائپ 2 ذیابیطس والے لوگوں کے لیے نئی، جدید اور مفت خدمت: کم کیلوری 

والی غذائیت۔ صحت مند طرز زندگی، وزن میں کمی اور ٹائپ 2 ذیابیطس کی 

شدت میں کمی کی معاونت کے لیے ایک سالہ پروگرام۔

یہ کیا ہے؟

ایک منفرد ایک سالہ پروگرام جس میں ماہر غذائیات، 	 

نفسیات اور جسامنی رسگرمی کا امتزاج ہوگا

وزن میں فوری کمی اور ملبے عرصے تک کے لیے 	 

رویے میں تبدیلی کی معاونت کرتا ہے 

مکمل طور پر بعید طریقے بذریعہ ہامری ایپلیکیشن، معاون 	 

ذرائع اور 1-2-1 ٹیلیفون کوچنگ کے ذریعے دیا جاتا ہے

یہ GPs، پریکٹس نرسز، ذیابیطس کے پریکٹیشرنز، ماہرین غذائیت، 	 

کلینکل ماہر نفسیات اور ورزش کے ماہرین کے تعاون سے ہوگا
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 یہ کس طرح کام کرتا ہے؟

 12 ہفتے کی کم کیلوری والی غذا )شیکس، سوپس اور سبزیوں( کے ساتھ جس کے بعد کھانا دوبارہ بحال کرنا، 

نقل و حرکت پر توجہ مرکوز کرنا اور کھانے کا ایک نیا صحت مند طرز زندگی برقرار رکھنا۔

 خصوصیات

تین مراحل پر مشتمل پروگرام جو 

کہ افراد کو صحت کے مقاصد حاصل 

کرنے میں مدد دینے پر مرکوز ہے

ذیابیطس کی شدت میں کمی 

الئیں )بناء ادویات کے گلوکوز 

لیولز کو ہدف بنائیں(

پروگرام کے دوران ذیابیطس 

کے پریکٹیشرن کی معاونت

آن الئن پروگرام کے ذرائع جو 

کہ 24/7 قابل رسائی ہیں 

سال کے دوران مفت سیشنز، ذیابیطس 

پریکٹیشرن کی معاونت اور ذرائع



اکرث پوچھے گئے سواالت

کیا یہ پروگرام میرے لیے درست ہے؟ س۔:  

ج۔  اگر آپ کو ٹائپ 2 ذیابیطس ہے اور ایک معنی خیز حد تک وزن کم کرنا 
چاہتے ہیں، تو آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔  یہ ایک سال بھر 

تک جاری رہنے واال پروگرام ہے جو ایک ایپ کے ذریعے بعید طریقے سے 

دیا جاتا ہے اور آپ کے اپنے ذیابیطس پریکٹیشرن کے جانب سے معاونت 

شدہ ہے۔

کیا میں اس میں شامل ہونے کے لیے اہل ہوں؟  س۔ 

اس پروگرام کا اہل بننے کے لیے،    ج۔ 
آپ کے لئے ہونا رضوری ہے:

18 سال یا اس سے زائد عمر 	 

65 سال یا اس سے کم عمر 	 

گزشتہ 6 سال کے دوران ٹائپ 2 ذیابیطس کے ساتھ تشخیص شدہ	 

27kg/m جتنی BMI یا اس سے زیادہ ہو )جو کہ سیاہ فام، ایشیائی یا 	 

اقلیتی نسلی نژاد لوگوں میں 25kg/m یا اس سے اوپر تک مقرر ہے(

 	 Label: کی لی گئی پیامئش HbA1c پچھلے 12 ماہ میں ایک

SoftReturnwithin، Label: SoftReturnvalues کے ساتھ اس طرح کہ؛ 

اگر ذیابیطس کی ادویات لیتے ہیں تو، HbA1c 43 mmol/mol یا 	 

اس سے زائد ہو

اگر ذیابیطس کی ادویات نہیں لیتے تو HbA1c 48 mmol/mol یا 	 

اس سے زائد ہو

متام صورتوں میں، HbA1c الزماً be 87 mmol/mol یا اس سے کم ہو	 

گزشتہ 12 ماہ میں مانیٹرنگ اور ذیابیطس کے جائزے میں رشکت کی 	 

ہو، بشمول ریٹینا کی اسکریننگ اور ساالنہ جائزوں میں مسلسل رشکت 

کرنے کے پابند ہوں یہاں تک کہ بیامری میں کمی حاصل ہوئی ہو

 س۔  کیا اس میں کوئی اضافی طریقہ کار بھی شامل ہیں جن سے مجھے 

واقف ہونا چاہیئے؟

 ج۔  اس پروگرام کا حصہ ہونے کے طور پر آپ کو اپنے خون میں گلوکوز کی سطح، 
وزن اور ممکنہ طور پر بلڈ پریرش کی سطح کو باقاعدگی سے مانیٹر کرنے کی 

رضورت ہوگی، لہذا ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ ہامرے ساتھ مل کر کام کریں 

تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہم اس کو گہرائی سے مانیٹر کر 

سکیں۔

 س۔  اس کی قیمت میں کیا شامل ہے؟

 ج۔  اس میں شامل ہونے کی کوئی فیس نہیں ہے۔

  س۔  مجھے ابتدائی ذیابیطس ہے، کیا میں اس پروگرام 

 میں شامل ہو سکتا ہوں؟

 ج۔  یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں فی الحال ٹائپ 2 ذیابیطس ہے، تاہم، 
اگر آپ کو ابتدائی ذیابیطس ہے تب بھی آپ ہامرے NHS ذیابیطس سے 

بچاؤ کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ براہ کرم اپنے صحت کی دیکھ 

www. بھال کے ماہر سے بات کریں یا مزید معلومات کے لیے یہاں پر جائیں

 preventing-diabetes.co.uk
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لوگوں کو طویل عرصے کے لئے صحت مند 
زندگیاں گزارنے کے لئے بااختیار بنانا

 کیسے شامل ہوسکتے ہیں

اس منفرد پروگرام کی خاص طور پر آپ کے عالقے کے مریضوں کو پیشکش کی 

جا رہی ہے۔ پروگرام میں سائن اپ کرنے کے لیے اپنے صحت کی دیکھ بھال کے 

ماہر سے بات کرنے کا انتظام کریں۔

 ہامرا عزم 

آپ اور آپ کا ذیابیطس کا پریکٹیشرن 12 ماہ تک ایک ساتھ کام 

کریں گے اور اس عرصے کے دوران آپ جو معاونت حاصل کریں گے 

اس میں شامل ہوگا:

ایک ابتدائی ون ٹو ون جائزہ	 

اپنے ذیابیطس کے پریکٹیشرن کے ساتھ 15 فون کالز	 

26 آن الئن معاونتی ماڈیولز	 

حتمی ون ٹو ون جائزہ	 


