
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੂਜੇ ਲਰੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? 
ਸਵੈ ਪ੍ਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਵੱਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਕਸਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠਾਂ ਕਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ: 

• ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਵੱਧ ਕਨਯੰਤਰਣ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਰੋ

• ਕਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਤਾ ਪਸ਼ੇਵੇਰਾ ਂਦ ੇਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਕਸਹਤ 
ਸਕਿਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਬੰ੍ਧ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਰੋ 

• ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਸਕਿਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਪਕਰਵਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਯਿਾਰਕਿਕ ਰਹਰੋ

• ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਰੋ

ਸਵੈ ਪ੍ਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਵੈ ਪ੍ਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ Dudley ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਸਿਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਰੋਰਸ ਛੇ ਹਫਕਤਆਂ ਤਕ, 
ਹਫਤੇ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੋਰਸ ਉਹਨਾਂ 
ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਸ੍ੈਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਜਹੜੇ 
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਕਸੇ ਕਸਹਤ ਸਮੱਕਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਸਵੇਰ, ਦੁਪਕਹਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰੋਰਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਕਰੋਰਸ ਕਈ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਕਜਵੇਂ 
ਕਕ: ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਕਹੰਦੀ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ।

“  ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰੋਰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਲੀ 
ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਕਹਸੂਸ ਹਰੋਇਆ ਕਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਰੋ 
ਕਗਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਕ ਮੈਂ ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ 
ਸਮੱਕਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।

“  
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਹਰੋ, ਵੱਡਾ ਕਪ੍ੰਟ ਸੰਸਕਰਣ ਜਾਂ ਔਡੀਓ ਟੇਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
01384 816437 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਰੋ 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ    
Dudley ਸਵੈ ਪ੍ਬੰਧਨ ਟੀਮ

ਟੈਲੀ:  01384 816437  
ਈਮੇਲ: smp@dudley.gov.uk  

SelfManagementProgrammeDudley

Dudley 
ਸਵੈ ਪ੍ਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਸਹਤ ਸਮੱਕਸਆ 
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਹਰੋ? 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

Dudley
Self Management
Programme
Do you have a long term health 
condition or are you a carer?

We offer a range of FREE 
programmes available for you!

“ “I have had so much help and support 
from this course. I feel that everything 
seems so much brighter. I know I can 
face the future with confidence.

For more information contact
Dudley Self Management Team

tel: 01384 816437
email: smp@dudley.gov.uk

         SelfManagementProgrammeDudley

How have the programmes 
helped other people?
People who have taken part in a Self 
Management Programme have said that it has 
helped them to:

•	 Feel more confident and more in control of 
their life

•	 Manage their condition and treatment 
alongside healthcare professionals

•	 Be realistic about the impact of their 
condition on themselves and their family

•	 Use their new skills and knowledge to 
improve their quality of life

More information on Self 
Management Programmes
Self Management Programmes run all year 
round at different venues throughout the 
Dudley borough. Each course takes place 
once a week, for six weeks and is tutored by 
trained volunteers who themselves are living 
with a long term health condition. Morning, 
afternoon and evening courses are available. 

Our courses are available in community 
languages such as: Urdu, Punjabi, Hindi, 
Arabic and Bengali.

If you require a translation into your own language, 
large print version or audio tape of this leaflet, 
please call 01384 816437



ਕੀ ਹਨ 
ਸਵੈ ਪ੍ਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹਨ? 
ਸਵੈ ਪ੍ਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SMP), ਕਸਹਤ ਸਕਿਤੀ ਨੂੰ 
ਕਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਬੰਕਧਤ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ 
ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਕਰੋਰਸ ਮੁਫਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ, ਹਫਤੇ ਕਵੱਚ 
2.5 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

“ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਰੋਰਸ ਹੈ - ਇਸ ਕਾਰਨ 
ਮਨੂੈ ੰਦੂਜੇ ਲਰੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗਲੱਬਾਤ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਮਲੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਮਰੇੀ ਹਾਲਤ ਕਵਚੱ ਕਾਫੀ ਸਧੁਾਰ ਹਰੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰੋਰਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕਜਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਨ ਕਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ 
ਕਮਲੀ ਹੈ।
ਕਲਾਸ ਕਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਨਕਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹਾਂ।

“  
ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਕਹੜੇ ਸਵੈ ਪ੍ਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

• ਐਕਸਪਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (EPP) 
EPP, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਹਤ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਛੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਰੋਰਸ ਹੈ। EPP ਦਾ 
ਉਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ ਸਕਿਤੀ ਨੂੰ ਕਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਪ੍ਬੰਕਧਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਹੁਨਰ ਕਸਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ 'ਤੇ ਵੱਧ 
ਕਨਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

• ਲੁਕਕੰਗ ਆਫਟਰ ਮੀ (LAM)  
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰੋਰਸ
LAM, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸਹਤ ਸਮੱਕਸਆ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰ ਰਹੇ ਲਰੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ ਛੇ ਹਫਤੇ ਦਾ 
ਕਰੋਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਸਹਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ 
ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਤੀ 'ਤੇ ਕਨਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਵੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਲਆਉਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• ਲੁਕਕੰਗ ਆਫਟਰ ਮੀ (LAM)  
ਮਨਰੋ ਕਵਕਾਰ 
ਇਹ ਕਰੋਰਸ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਰੋ ਕਵਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਸਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ 
ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

• ਡਾਇਕਬਟੀਜ਼ ਸਵੈ ਪ੍ਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (DSMP) 
DSMP ਛੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਕਾਰ 2 
ਡਾਇਕਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਸਕਿਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ਬੰਕਧਤ 
ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ EPP 'ਤੇ ਅਧਾਕਰਤ ਹੈ, 
ਪਰ ਇਸ ਕਵੱਚ ਕੁਝ ਹਰੋਰ ਕਵਸ਼ੇ ਕਜਵੇਂ ਕਕ; ਡਾਇਕਬਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? 
ਹਾਈਪਰੋਸ ਨਾਲ ਕਨਪਟਣਾ, ਪੌਸ਼ਕਟਕ ਖੁਰਾਕ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ 
ਕਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਕਦ ਸ਼ਾਕਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਸੱਖਦੇ ਹਰੋ? 
ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਕਵਸ਼ੇ ਸ਼ਾਕਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:  

•  ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ
•  ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ/ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ
•  ਅਰਾਮ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕਸਰਤ
•  ਪੌਸ਼ਕਟਕ ਖੁਰਾਕ
•  ਪਕਰਵਾਰ, ਕਮੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ
•  ਦਰਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ

ਸਵੈ ਪ੍ਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹਰੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਕਸ 
ਤਰ੍ਾਂ ਮਦਦ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਵੈ ਪ੍ਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਵੱਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ: 

•   ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ ਸਕਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਬੰਕਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 
ਕਸੱਖਰੋਗੇ

•   ਕਕਸੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਕਿਤੀ ਕਵੱਚ ਦੈਕਨਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਬੰਕਧਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਰੋਗੇ

•  ਦੂਜੇ ਲਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਰੋਗੇ
•   ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਅਕਧਕ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਬੰਧ ਸਿਾਕਪਤ 

ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਰੋਗੇ

ਮੈਂ ਕਕਵੇਂ ਕਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਕਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਵੱਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ SMP ਟੀਮ ਨੂੰ 
01384  816437 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਰੋ 
smp@dudley.gov.uk 


