
 برنامج لحياة صحية ليك تعود صحتك اىل مسارها الصحيح

 صحتي مدى الحياة هو برنامج صحي مجاين متوفر لالشخاص الذين يودون ان يحسنوا من صحتهم و ان يخفضوا من خطر
 اصابتهم باألمراض املز منة

Arabic



 حقائق عن الربنامج

الربنامج مجاين  

 يقدم بواسطة اخصايئ صحة مـؤهلني يف املناطق 

املحلية

         يتضمن ستة جلسات - االلتزام بالوقت املطلوب  

ليس كبريا )ال تستغرق وقتا طويال

الجلسة االويل هي وجها لوجه 

 الجلسات االخرى هي جلسات جامعيه 

 )مجاميع(. ميكنك ان تتعرف فيها عىل اشخاص اخرين

مثلك و ميكنكم ان تتعلموا من بعضكم البعض

ما ميكنك توقعه

 برنامج صحتي مدى الحياة يعترب ان التغري الصحي هو

 أفضل عندما يكون بخطوات صغرية وسهلة التحكم

 بها. املشرتكون سوف يتعلمون كيف يحددوا اهدافهم

 بشكل واقعي و سوف يكونون مدعومني يف مسارهم

 اىل التغري الصحي. الربنامج ليس فقط لالشخاص الذين

 يودون ان يقللوا من أوزانهم – الجميع لديهم اسباب

لتحسني صحتهم

الرشوط املطلوبه النضاممك اىل الربنامج  

 االشخاص الذين يبلغ اعامرهم 45 سنة أو اكرث و 

 الذين حدد لهم من قبل أخصايئ الصحة بأنهم معرضون

 لخطر االصابة باالمراض املزمنة )و يشمل السكري من

النوع 2، االمراض القلبية أو السكتة الدماغية

 االشخاص الذين يبلغ اعامرهم 18 سنة أو اكرث و 

 الذين هم من السكان األصلني أو من سكان جزر تورس

و أنهم معرضون لخطر االصابة باالمراض املزمنة

 االشخاص الذين يبلغ اعامرهم 18 سنة أو   

 اكرث و الذين لديهم حاالت مشخصه سابقا )مثال: تاريخ

 حالة بداية السكري أو مرض سكر الحمل أو إرتفاع يف

ضغط الدم أو إرتفاع يف مستوى الكولسرتول بالدم

اتصل عىل مقدم الخدمة املحيل من جمعية 

 االمراض مثل مرض السكري من النوع 2، االمراض القلبية و السكتة الدماغية جميعها مرتبطة دامئا بعوامل منط الحياة.

 برنامج صحتي مدى الحياة يساعد االشخاص عىل ان يخفضوا من خطر اصابتهم بهذه االمراض، من خالل احداث تغريات

  صغرية يف منط حياتهم التي ميكنها ان تحسن من صحتهم. الربنامج هو عبارة عن كيفية املحافظة عىل صحتك لبقائها عىل

املسار الصحيح ملنع اوتاخري اصابتك باالمراض يف املستقبل
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Ethnic Communities Council of Queensland (ECCQ)عىل
:   االرقام التالية

0410 805 197  

0466 041 731

أو

استرش طبيبك لىك يحولك إىل الربنامج 

للمشاركة أو ملعرفة املزيد من املعلوملت
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