
ਮਾਓਵੀਵਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ (Oviva Diabetes
Support) ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਿਸਹਤ � ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ � ਿਬਹਤਰ
ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਹੈ।

Diabetes Support
at Oviva

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



ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਲਾਨ।

ਜਦ� ਤੁਸ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਤਰਜੀਹਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਗਂੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਗਂੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ�, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਜਾਂ
ਤਾ ਂਇੱਕ ਿਸਹਤ ਕੋਚ ਜਾ ਂਿਸਹਤ ਕੋਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕਰਇਆ ਜਾਏਗਾ ਿਜਸ ਿਵਚ
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

Oviva ਐਪ ਅਤੇ Oviva Learn.

ਸਬੂਤ ਦਰਸ਼ਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ � ਟ�ੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ
ਟੀਿਚਆ ਂਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੋ ਗੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Oviva ਐਪ ਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂ� ਟ�ੈਕ
ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ Oviva ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾ ਂਿਸਹਤ ਕੋਚ � ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ, ਤੁਰਦੇ-ਿਫਰਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਾਧਨਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਿਛਤ ਨਤੀਿਜਆ ਂ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਿਚਆ ਂਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਐਪ ਨਾਲ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ।

ਮਾਈ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਾਡੇ ਿਵਲੱਖਣ ਿਡਜ਼ੀਟਲ ਟਲੂਾ,ਂ Oviva ਐਪ ਅਤੇ Oviva Learn ਨਾਲ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਦੇਖਭਾਲ � ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਿਂਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਿਮਸ਼ਿਰਤ
ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਵਵਹਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਮਾਹਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਲਾਭਾ ਂ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਸੰਭਾਵਨਾਵਾ ਂ� ਿਬਹਤਰ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਤੁਸ� ਕੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾ ਂ� ਉਨ�ਾ ਂਦੀ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਿਬਹਤਰ ਪ�ਬੰਧਨ, ਉਨ�ਾ ਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ� ਆਦਤਾ ਂਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ
ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ�ਾ ਂਦਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਟੀਚਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਸਤਨ 4
ਿਕਲੋਗ�ਾਮ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ�ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 4 ਿਵੱਚ� 1 ਆਪਣੀ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ!

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


