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 صحتمندانہ وزن برقرار رکھنا

خصوصٹائپ 2ذیابیطس کو سنبھالنے کے لئے
 صحتمندانہ وزن کو قائم رکھنا اہم ہے ۔ ایسا

 کرنے سے آپ کے خون میں گلوکوز، بلڈ
پریشر اورخون میں چکنائی کی سطح کو کنٹرول

 کرنے میں مدد ملے گی ۔ ایک صحتمند وزن 
پیچیدگیوں کے خطرات کو کم کرنے میں مدد
دے سکتاہےجیسے کہ دل کی بیماری اور دورہ
 اور آپ کو مزیدقوت کے ساتھ بہتر محسوس

کرا سکتاہے!

مجھے یہ کیسے پتہ چلے کہ میرا وزن صحتمندانہ ہے ؟
اس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ آپ کا وزن صحتمند ہے ، کئی طریقے ہیں ۔ اپنے صحت کی نگہداشت مہیا کرنے

)والی ٹیم سے اپنے بدن کے مادے کی ترتیب ) باڈی ماس انڈیکس)
(((Body Mass Index(BMI کمر کی پیمائش اور وزن کے اہداف کے بارے میں معلوم کریں ۔ 

(Body Mass Index(BMI))بدن کے مادے کی ترتیب  ) باڈی ماس انڈیکس)

کسی شخص کے وزن کا اس کی اونچائی سے مشابہ کرتا ہے ۔ زیادہ تر بالغان جو18
تا 64سال کی عمر کے ہیں ، ان کا 25بی ۔ ایم ۔ آئی یا اس سے زیادہ ، رائد الوزن ہے۔ اس میں وہ خواتین جو حاملہ ہیں

یاپستانوں کا دودھ پالتی ہیں ۔ بڑے مسل والے بالغان ، یا بہت دبلے پتلے بالغان شامل نہیں ۔
 شمار کرسکتے ہیں:BMI آپ اس فارمولے کو استعمال کرکے اپنا بی ایم آئی

(kg(وزن کلوگرام میں
=[( )  اونچائی میٹر ) [اونچائی میٹر    ) BMI

m x  m
بی ایم آئی

مثال کے طورپر آپ کا وزن 69  کلوگرام ہے ۔اور آپ  1.73  میٹر لمبے ہیں تو آپ کا بی ایم آئی
BMI ہے جوکہ نارمل ہے۔ 23  

(Waist Circumference (WC)) کمر کا گھیر
 بھی اہم ہے ۔ کمر کے گرد بہت زیادہ

 چکنائی )سیب کی مانند) وہ صحت کے مسائل کے
 ساتھ تعلق رکھتاہے۔ جیسے کہ دل کی بیماریاں اور

اونچے درجے کا خون کا دباو۔ کمر کے گھیرے کے
 اہداف آپ کی نسل کے پس منظر اور جنس کے

 مطابق مختلف ہیں ۔ عام طور پر ایک صحتمند کمر
کا گھیر مردوں کے لئے 40  انچ )102سینٹی میٹر)

 سے کم اور عورتوں کے لئے35  انچ )88 سینٹی
میٹر ) سے کم ۔

 صحتمند کھانا اور جسمانی کارگردگی ، اپنے وزن
کا بندوبست

کرنے میں ، طرز زندگی کے کلیدی عوامل ہیں ۔
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صحتمند وزن کو برقرار رکھنا

 طرز زندگی کے اشارات برائے صحتمند وزن
صحتمند وزن تک پہنچنے اور واہں پر قائم رکھنے کی کنجی یہ ہے کہ اپنے

 طرز زندگی میں جس سے کہ آپ زندہ رہ سکیں تبدیلیاں کریں ۔
حقیقت پسندانہ اہداف مقرر کریں ۔ ایک وقت میں ایک یا دو

 چھوٹی تبدیلیاں کریں ۔جب یہ تبدیلیاں آپ کی روزانہ کا معمول بن
جائیں تو نئی شامل کریں ۔

تبدیلیاں جو میں کروں گااشاراتہدف 

 اپنےدن میں ورزش کو
قائم کروں گا

 ورزش مسلز کو گلوکوز استعمال کرنے اور کیلوریز کو جالنے میں
مدد کرتی

اچھل کود والی ورزشیں جیسے کہ تیزچلنا ، سکینگ، یا بائی ہے ۔
سائیکل چالناکم از کم ہر ہفتہ میں 150 منٹ تک )یعنی30

منٹ پانچوں دن ہفتہ میں)۔ اگر آپ کرسکتے ہیں تو وقت کی  
مقدار اور اس کی شدت کو بتدریج بڑھائیں ۔ اس میں مزاحمت والی
ورزشیں شامل کریں جیسے کہ ہفتہ میں تین مرتبہ وزن ُاٹھانا۔شروع 

 کرنے سے پہلے اپنے صحت کی نگہداشت مہیا کرنے والے سے 
معلوم کریں  ۔

 اسی وقت کھائیں
 جب آپ کو بھوک

لگی ہو

اپنے آپ سے پوچھیں کہ آیا آپ واقع بھوکے ہیں ۔ عادتاً ، بور
 ہونے یا جذباتی ہونے کے باعث کھانے سے پرہیز کریں ۔ اس

 بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو درحقیقت کس چیز کی
ضرورت ہے۔

 صحتمندانہ کھانے کا
ماحول بنائیں

کھانا باورچی خانے میں دیں نہ کہ میز پر ۔ کھانا میز پر کھائیں بجائے
اس کے کہ ٹی وی یا کمپیوٹر کے سامنے کھائیں ۔ آہستہ کھائیں ۔

آپ کے دماغ کو یہ جاننے کے لئے 20 منٹ درکار ہوتے ہیں 
کہ آپ کا پیٹ بھر گیا ہے۔

 باقاعدہ متوازن کھانے
کھائیں

 یومیہ تین خوراک کھانا، زائد کھانے میں کمی کرتا ہے ۔صحتمند ناشتے
کے ساتھ آغاز کریں ۔ کھانے چار سے چھ گھنٹوں کے وقفے سے

ہوں اور ہر ایک کھانے کے گروپ سے ہوں ۔

 مناسب حصے کا
 انتخاب کریں

بہت زیادہ کھانا ، خواہ صحت مندانہ ہو یا نہ ہو، وزن بڑھانے
کے مترادف ہوتاہے ۔ اگر آپ کرسکیں تو اپنے کھانے کے

حصوں کو پیمائش یا وزن والے کب سے چیک کریں ۔ ماہر خوراک
سے بات کریں کہ آپ کے لئے کتنا کھانا ٹھیک ہے۔

 ریشے واال مقوی کھانا
کھائیں

 اونچے درجے کا ریشہ رکھنے والے کھانے آپ کو دیر تک مکمل
کھایا ہوا محسوس کرائیں گے ۔پورے غلہ، سبزیاں ، فروٹ  اور

پھلیوں )خشک پھلیاں اور دال مسور) ریشے میں اونچے درجے کی
ہیں ۔

 صحتمند مشروب اور
ناشتے چنیں

اپنی پیاس کو پانی سے بجھائیں  ۔ پاپ ، میٹھے مشروب خواہ وہ
 ٹھنڈے ہوں یا گرم ہوں جوس اور شراب بہت سی غیر ضروری کیلوریز
شامل کرسکتے ہیں ۔ بلکا ناشتہ بھوک کو کنٹرول کرنے میں مدد دے

 سکتا ہے ۔پہلے سے کٹی ہوئی سبزیاں اور دھلے ہوئے پھل آسان
 ناشتے کے لئے رکھیں ۔ تلی ہوئی اشیائ ، نمکین اور شکر والے

ناشتے سے پرہیز کریں ۔
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 وزن کا بندوبست کرنے کے مقابلے اور اس کے ممکنہ حل
پہلے سے منصوبہ بندی کرنے کا مقصد اس کاحل ہے تاکہ وزن کے بندوبست کے لئے مقابلوں کے ساتھ نمٹا جاسکے ۔

مکمنہ حلمقابلے جو مجھے پیش آسکتے ہیں

مجھے نہیں معلوم کیسے شروع کیا جائے۔•

میں تبدیلی النے کے لئے تیار محسوس نہیں کرتا۔•

میں مایوس ہوجاتا ہوں اورترک کردیتا ہوں۔•

 جب میں وزن کم کرتا ہوں تو میں اس کو قائم رکھنے•
میں مشکل محسوس کرتا ہوں۔

 میں سمجھتا ہوں کہ میری صحت کی حالت مجھے•
 اپنے طرز زندگی کو تبدیل کرنے سے روکتی ہے۔

خاندانی صحت کی نگہداشت مہیا کرنے سے ملیں تاکہ:•
 اپنی حالت کے بارے میں بات کریں اور تبدیلی کے بارے 

 میں تیاری:
حقیقت پسندانہ مقاصد کومقرر کریں اور ذاتی پالن بنائیں ؛اور

تحدیوں  کے سلسلے میں اپنی مدد کریں ۔

 میرے گھر والے اور دوست میری کوششوں کو کبھی•
کبھی ناکارہ بنادیتے ہیں ۔

 اپنے مقاصد کے بارے میں اپنے گھر والوں اور دوستوں •
سے بات کریں ۔ انہیں مشورہ دیں کہ وہ آپ کی مدد کیسے کر

سکتے ہیں ۔ اپنی کمیونٹی میں مدد اور / یا ذرائع کے لئے
 دیکھیں۔

جب میں افسردہ ہوتا ہوں تو میں غیر صحتمندانہ انتخاب•
کرتا ہوں ۔

میں نہیں جانتا کہ کیا اور کس قدر کھاوں۔•

میرے پاس مستعد ہونے کے لئے وقت نہیں•
اور/ یا کیسے ٹھیک طور پر کھانا کھاوں۔

ًمثال ہفتہ وار کھانے اور سودا• پہلے سے منصوبہ بنائیں ) 
سلف کی فہرست اورورزش کے لئے اوقات تیار کریں)  ۔

 ان اشیاء کا دھیان رکھیں جو آپ کے انتخاب کو متاثر کرتی ہیں ۔•

میں محرومی کا شکار محسوس کرتا ہوں جب میں اپنی•
خوراک کی پیروی کرتا ہوں ۔

 صحتمند کھانا کھانا مشکل ہے اور /یا مستعد رکھنا جب•
 کہ گھر سے باہر ہوں ۔

مستعد رکھنا اور ٹھیک کھانا بہت مہنگا ہے ۔•

دیگر:•

متوازن اور عقلمدانہ کھانے کے حصوں اور ناشتوں کے بارے•
 میں جانیں ۔ (FAD) خوراک سے پرہیز کریں ۔ مزید معلومات

کے لئے اس بستے میں دیکھیں صحت مند کھانا۔ بنیادی
)Healthy Eating: The Basics) باتیں

پیسے کیسے بچائیں : بے سوچے سمجھے خریداری سے گریز کرتے•
ہوئے، تیار شدہ فہرست سے غذائیت سے ُپر صرف وہی

اشیاء خریدیں جن کی آپ کو ضرورت ہے ۔ فروٹ اور سبزیاں
باکفایت خریدیں ۔ تازی جب اس کا موسم ہو، اور برف میں

 حفوظ شدہ جب موسم نہ ہوتو خریدیں ۔ آپ کو مستعد رہنے کے
ٰنہیں ؛ تیز چلنا آپ کو وہی نتائج مہیا  لئے جم جانے کی ضرورت 

 کرسکتا ہے۔

 دیگر:•

ہرشخص کے جسم کا اپنا وزن اور شکل ہے۔
اپنے اور اپنی طرز زندگی میں جو آپ نے

تبدیلیاں کی ہیں ان کے بارے خوش ہوں۔ 
یاد رکھیں کہ طویل المدت کے بارے میں

سوچیں ، لیکن تبدیلیاں آہستہ آہستہ کریں۔
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 صحتمندانہ وزن کو برقرار رکھنا

 ایسے لوگوں کو خاص اہمیت دی جائے جو ذیا بیطس سے ہیں
 ایسے لوگ جو ذیا بیطس سے ہیں انہیں الزماً خون میں گلوکوز کی سطح جو کہ ہدف کی حد کے مطابق ہے، کے ساتھ متوازن صحتمندانہ وزن رکھنا

 ہے۔ صحت کی نگہداشت مہیا کرنے والی ٹیم سے بات کریں کے آپ کے لئے کیا ٹھیک ہے۔

 وزن میں کمی اور طرززندگی میں تبدیلیاں آپ کےخون میں گلوکوز کے کنٹرول کو متاثر کرسکتی ہیں ۔ معلوم کریں کہ کیسے، بذریعہ اپنے
 خون میں گلوکوزکی سطح کو پسندیدہ اوقات میں ٹیسٹ کرکے اور اپنی پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے ۔ ٰذیا بیطس کی دواوں پر نظرثانی کرنا بھی

 ضروری ہوگا۔

اس بات کی کوشش کریں کہ خون میں گلوکوز کے کم ہونے کا خطرہ کہیں  آپ کو جسمانی طور پر مستعد ہونے اور یا تھوڑا کھانے سے نہ
روکے۔

چند ذیابیطس کی دوائیں وزن کو متاثر کرسکتی ہیں ۔

کچھ پیچیدگیاں جیسے کے اونچے درجے کا بلڈ پریشر، پاوں کے السر یا آنکھوں  کا نقصان،  آپ  کی اس قسم کی ورزشوں کو تبدیل کرسکتی ہیں جو
آپ کرسکتے ہیں ۔ 

 اگر طرززندگی تبدیل ہوجاتاہے تو وزن میں مخصوص کمی کی طرف نہ جائیں ۔اپنے صحت کی نگہداشت مہیا کرنے والی ٹیم سے دیگر پسندیدہ
انتخاب کے بارے میں بات کریں ۔

 صحتمندانہ وزن کو برقرار رکھنے کے بارے میں مزید معلومات ‘‘ اپنے وزن کا بندوبست“
 کے موضوع پر فلم دیکھیں جو کہ اس بستہ کا حصہ ہے۔Managing Your Weight)کے لئے )

 میرے وزن کے بندوبست کا نمبر

): )BMIمیرا بی ایم آئی

کا ہدف:    )BMI)  میرے بی ایم آئی
میری کمر کی پیمائش:

میری کمر کی پیمائش کا ہدف:
 میرا موجودہ وزن:

 میرے وزن میں پانچ یا دس فیصدی کمی:

اگر آپ اپنا زیادہ تر وزن اپنے پیڑو کے گرد ُاٹھاتے ہیں
آپ خطرےکےاونچے درجے پر ہیں ، اگر آپ

زائد الوزن ہیں توآپ کے موجودہ جسم کاپانچ تا دس فیصد
وزن کم کرنایعنی 2 سے4 پونڈ )ایک تا دوکلوگرام)فی ماہ

ایک صحتمندانہ ہدف ہے۔ ایسا کوئی شخص جس کا وزن
200  پونڈ ہے ) 90 کلوگرام) ، پانچ تا دس فیصد کا  

مطلب ہےدس سے بیس پونڈ) 5.4تا  9 کلوگرام)

Content taken from the Canadian
Diabetes Association’s consumer fact
sheet, Managing Weight and Diabetes. U
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