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جسمانی کارگردگی

 حفاظت سے پہلے
 اگر آپ کچھ عرصہ سے چاک و چوبند نہیں رہے تو اپنی صحت•

کی نگہداشت مہیا کرنے والے سے بات کریں قبل اس کے کہ کوئی
 بھی ورزش کا پروگرام شروع کریں جو تیز چلنے سے زیادہ مطلوب ہے۔

یقین کریں کہ آپ آرام دہ، صحیح فٹنگ والے جوتے پہنیں۔•

طبی طور پر ہشیار )میڈک الرٹ MedicAlert)کڑیا نیکلیس•
پہنیں ۔

اپنے جسم کی بات سنیں۔ اپنے خاندانی صحت کی نگہداشت مہیا• 
کرنے والے سے بات کریں اگر آپ کو پورا سانس نہیں آراہ یا سینے

میں درد ہے۔

اپنے خون میں گلوکوز کی پہلے اور کارگردگی کے کئی گھنٹے بعد نگرانی•
کریں یہ دیکھنے کے لئےکہ کس طرح ورزش آپ کے خون میں گلوکوز

کی سطح کو متاثر کرتے ہے۔

اگرآپ کی ذیابیطس آپ کے طرز زندگی یا اہئپوگلسمک دواوں سے•
قابو میں نہیں ہے، جو انسولین کی مقدار

نہیں بڑھنے دیتی، آپ کے جسم میں تیزی سے کام کرنے وا
 لے کاربواہئڈریٹس موجود رہتے ہیں ایسی صورت

میں جب کہ آپ کو کم گلوکوز)اہئپو گلیسیمیا(کا عالج کرنا ہوتا ہے
 مثا ل کے طور پر، گلوکوز کی گولیاں )ترجیحی

 طور پر (یا زندگی بچانے والی۔

دونوں ہی ُاچھل کود والی اور مزاحمت والی ورزش ذیا بیطس
والے لوگوں کے لئے اہم ہیں ۔

جسمانی ورزش اتنی اہم کیوں ہے؟
صحت کے فوائد میں باقاعدہ ورزش جس میں وزن کی کمی ، مضبوط ہڈیاں، بلڈ پریشرکے کنٹرول میں بہتری، دل کی

بیماریوں اور کینسر کی شرح میں کمی۔ اسی طرح بڑھتی ہوئی توانائی کی سطح ، شامل ہیں ۔ اگر آپ ٹائپ ۔2ذیابطس
)type 2 diabetes( ہے۔ باقاعدہ ورزش خصوصی فائدہ رکھتی ہے: آپ کے جسم میں انسولین کے لئے

 حساسیت اور آپ کے جسم میں گلوکوز کی سطح کا بندوبست کرنے میں مدد دیتی ہے۔

کس قسم کی کارگردگی بہترین ہے؟
)Aerobic exercises( اچھل کود والی ورزشیں

جیسے کہ تیز چلنا ، دوڑنا ، تیراکی، ناچنا، اہکی ، سکینگ کھیلنا( آپ کے پھیپھڑوں اور دل کے لئے کام کرتے ہیں اور(
آپ کے مسلز کے لئے آ کسیجن ُاٹھاتے ہیں ۔

 مزاحمت والی ورزشیں )Resistance Exercises(  )جیسے کہ وزن ُاٹھانے والی تربیت( 
مسل کی قوت میں

 اضافہ کرتی ہے اور اچھل کود والی ورزش میں سود مند ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ مزاحمت کرنے والی
ورزش کریں تو آپ کو چاہئےکہ پہلے آپ کسی مستند ماہر ورزش سے مشورہ کریں اور آہستہ آہستہ شروع کریں ۔

کس قدر کافی ہے؟
آپ کا مقصد ہر ہفتہ میں 150 منٹ تک درمیانے درجہ کی سخت جان اچھل کود والی ورزش مکمل کرنا ہو

 )یعنی 30، پانچوں دن ہفتہ میں(
آپ آہستہ آہستہ شروع کرسکتے ہیں اتنی تھوڑی کہ پانچ سے 10منٹ کی ورزش روازنہ اور بتدریج اپنے مقصد کے

حصول کی طرف ۔ خوشخبری  یہ ہے کہ ، اگرچہ ، ورزش کے کم از کم ہر 10منٹ کے دورانیہ شاید اس سے زیادہ مفید
 ہیں ، جو ایک ہی شدت والی طویل ورزش کا ہو۔

اگر آپ اس قابل اس قابل ہیں اور جب آپ تیار ہیں ، تو آپ مزاحمت والی ورزشوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں جیسے
کہ وزن ُاٹھانا تین مرتبہ دن میں ۔

 آہستہ آہستہ شروع کریں ۔ ورزش کی تھوڑی مقدار ، جیسے کہ روزانہ 
پانچ تا دس منٹ چلنا ، فرق پیدا کرسکتاہے۔
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کارگردگی جسمانی 
اپنی جسمانی کارگردگی کو بڑھائیں

اپنے روز مرہ کے معمول میں جسمانی کارکردگی کے لئے وقت نکالیں۔•

ہفتہ کے زیادہ تر دنوں میں مستعد رہنے کی کوشش کریں۔•

جہاں تک جاسکیں پیدل چلیں ، بجائے اس کے کہ کار پر جائیں ۔•

آہستہ آہستہ شروع کرکے پھر آہستہ آہستہ اپنی کوشش کی مقدار کو بڑھائیں:•
مثال کے طور پر ٹہلنے سے شروع کریں پھر تیز چلنے تک بڑھیں۔

 گھریلواوقات کو مستعد بنائیں: ٹی وی یا فلم دیکھنے کے بجائے اکھٹے•
 تیراکہ اور سکیٹنگ کی کوشش کریں ۔

نئی کاگردگیوں کی کوشش کریں : ناچنا سیکھیں ، باسکٹ بال کھیلیں، یا•
بائی سائیکل پر سواری کریں ۔

اپنی بہتر شدہ صحت کے احساس اور خیریت پر خوش ہوں ۔•

! جاری رکھیں

 عادات کو بدلنا مشکل ہوتا ہے ، تو ایک منصوبہ کے ساتھ تیار رہیں اس صورت میں کہ آپ یہ محسوس کرنا چھوڑ دیں کہ جیسے
 رغبت دالئی گئی یا اکسایا گیا ہے۔

وہ کریں آ پ کو پسند ہے ! یہ مشکل امر ہے کہ آ پ ایسی کارکردگی کے ساتھ وابسطہ رہیں جو فرحت بخش نہیں ۔ آپ کے•
لئے یہ کچھ کوششوں کا باعث ہوسکتی ہے ماقبل اس کے لئے آپ ُاسے اپنے لئے درست پائیں ۔

ایک مددگار نیٹ ورک رکھیں ۔ اپنے خاندان ، دوستوں اور ساتھی کارکنان سے کہیں کہ وہ آپ کو آپ کے ساتھ پیدل•
چلنے یا جم میں شامل ہوکر رغبت دالتے رہیں ۔

چھوٹے اور قابل حصول مقاصد کو مقرر کریں اور جب ُانہیں پالیں تو صحتمندانہ طریق پر ُانہیں منائیں ۔•

 ایسے دوستوں سے باتیں کریں جنہوں نے جسمانی کاکردگی کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے اور ان سے•
پوچھیں کہ ُانہوں نے کس طرح شروع کیا ۔

پیدل چلنے والے جوتوں کا جوڑا خریدیں۔•

 اپنے آپ کے لئے اسباب کی فہرست بنائیں کہ آپ اپنی زندگی میں جسمانی کارکردگی کو کیوں متعارف کرانا چاہتے ہیں ۔•

 مستعد رہنے کے بارے میں منصوبہ بنائیں!

 اس چارٹ کو بھرنے کی کوشش کریں اور ہر کارکردگی پر نشان لگائیں جیسے کہ وہ مکمل کی گئی ہے۔ تاکہ آ پ پہلے چند
ہفتوں میں

اپنی نئی عادت کا آغاز کریں !جیسے جیسے آپ کا بدن ڈھلے گا ویسے ویسے آپ یہ یقیناًبنائیں کہ آپ اس کی شدت کو بڑھا کر
30 منٹ یومیہ تک لے جاتے ہیں ۔ اور زیادہ! مستعد رہنے کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ، اپنی فٹ نیس کا بندوبست کرنا

)Managing Your Fitness( کے بارے میں فلم دیکھیں جو اس بستے کا حصہ ہے۔

ہفتہجمعہجمعراتبدھمنگلپیراتوار

رات کھانے صبح کی سیرمثال
کے بعد سیر

لڑکوں کے ساتھ
اہکی کھیلنا

الئیبریری تک بائی
سیکل پر جانا
بجائے اس کے

کہ ڈرائیو کر کے جائیں 

 خاندان کے
ساتھ تیراکی

پتوں کی صفائیباولنگ کی رات

پہال ہفتہ

دوسرا ہفتہ

تیسرا ہفتہ

آپ کا مقصد ہر ہفتہ 150منٹ تک درمیانے درجہ کی سخت جان اچھل کود والی ورزش مکمل کرنا ہو)یعنی30  منٹ ، پانچوں دن ہفتہ میں(

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