ਮਾਈ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (My Diabetes
Healthcare) ਤੁ ਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਟਾਈਪ 2
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ
ਉਨEਾਂ ਦੇ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਪFਬੰਧਨ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਹੈ।
ਪ"ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ,ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ GP ਪ"ੈਕਿਟਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ, ਜ:
www.oviva.com/my-diabetes 'ਤੇ ਅੱ ਜ ਹੀ ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਕਰੋ

ਸੇਵਾ ਪ&ਦਾਤਾ

ਿਸਰਫ਼ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਲਾਨ।
ਜਦ# ਤੁ ਸੀ ਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਪDਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ#, ਤੁ ਹਾਡਾ ਮੇਲ
ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਸਹਤ ਕੋਚ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਕੋਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕਰਇਆ ਜਾਏਗਾ ਿਜਸ
ਿਵਚ ਪDੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋ ਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

Oviva ਐਪ ਅਤੇ Oviva Learn.
ਂ ੇ ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਟDੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ
ਸਬੂਤ ਦਰਸ਼ਾਉਦ
ਟੀਿਚਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੋ ਗੁ ਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Oviva ਐਪ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਟDੈਕ ਕਰਨ,
ਤੁ ਹਾਡੇ Oviva ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਕੋਚ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ, ਤੁ ਰਦੇ-ਿਫਰਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਇੱਿਛਤ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਪDਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਐਪ ਨਾਲ8 ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ।
ਮਾਈ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਾਡੇ ਿਵਲੱ ਖਣ ਿਡਜ਼ੀਟਲ ਟੂਲਾਂ, Oviva ਐਪ ਅਤੇ Oviva Learn ਨਾਲ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਿਮਸ਼ਿਰਤ
ਿਦDਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਵਵਹਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪDਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੀ ਪ@ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਪDੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨVਾਂ ਦੀ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਿਬਹਤਰ ਪDਬੰਧਨ, ਉਨVਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀ ਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੋ ਲੋ ਕ ਪDੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲW ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨVਾਂ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਟੀਚਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਸਤਨ 4
ਂ ੇ ਹਨ, ਅਤੇ 4 ਿਵੱਚ# 1 ਆਪਣੀ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤ# ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਦ
ਂ ੇ ਹਨ!
ਿਕਲੋ ਗDਾਮ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਦ

ਪ#ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ GP ਪ#ੈਕਿਟਸ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ www.oviva.com/my-diabetes 'ਤੇ
ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਸੇਵਾ ਪ'ਦਾਤਾ

