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Barriers and Enablers  
to Healthy Eating in 

Type 2 Diabetes  
(BE-2-HE©) 

 

The BE-2-HE© is a checklist to help identify barriers and enablers to healthy eating for individuals 
with type 2 diabetes (T2DM). Healthcare professionals can use the BE-2-HE© to highlight barriers 
that hinders the translation of diabetes-related nutrition knowledge into practice. Enablers to 
healthy eating can be recognized and tapped on to potentially help individuals with T2DM to 
improve dietary practices.  
 
BE-2-HE© can also be used in conjunction with nutrition knowledge questionnaires to examine 
the efficacy of education and/or counseling sessions; or as a research tool. 

 

 

.  
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BARRIERS 

Please TICK (√) as many of the boxes provided that you think STOP you from eating healthily 
for your condition of type 2 diabetes 

Obesogenic environment (an environment that promotes gaining weight and is not conducive to weight loss) 

☐ Limited availability of healthy food choices i.e. my workplace does not serve healthier options  

☐ Easy access to food high in fat and sugar i.e. there are many fast food restaurants where I live 

☐ Social media featuring unhealthy food i.e. facebook displays many food-related advertisements 

☐ Work environment i.e. my work requires me to handle food; my workplace provides “unhealthy” foods 

Stress from external sources 

☐ Stress from family i.e. My family is pressuring me to eat healthy 

☐ Stress from friends i.e. My friends do not support me in switching to healthier options 

☐ Stress from finances i.e. My money is spent on other care aspects of diabetes such as medication 

Gaps in diabetes-related nutrition knowledge 

☐ Lack of knowledge/do not know how to use the knowledge i.e. I don’t know what to eat for my 
diabetes; I don’t know how to apply what I have learnt 

☐ Unable to retain knowledge i.e. I cannot remember what my dietitian / medical staff told me 

Lack of personal motivation 

☐ Pre-contemplation i.e. I don’t believe that I have diabetes; I do not believe that diet will have an impact on 
my diabetes 

Conflict between advice and personal values 

☐ Perception of time needed to prepare healthier food vs actual time invested to prepare 
healthier food i.e. I think that healthier foods take a lot of time to make 

☐ Perception of healthier food vs personal food preference i.e. i think that all healthier foods are not 
suited to my taste liking 

☐ Perception that foods appropriate for one’s culture are unhealthy i.e. i think that all 
Chinese/malay/indian style foods will be unhealthy anyway 

☐ Perception on cost of healthier food vs willingness/ability to pay for food i.e. i think that all 
healthy foods are too expensive for me 

Lack of time 

☐ Busy work schedules i.e. I don’t have time to eat healthy 
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BARRIERS (continued) 

Others 

☐ Not in list, please state:_______________________________________________________ 

 

ENABLERS 

Please TICK (√) as many of the boxes provided that you think HELP you to eat healthily for 
your condition of type 2 diabetes 

Personal motivation to improve diabetes 

☐ Recognition of importance of diet control i.e. I acknowledge that diet is important in controlling my 
diabetes 

☐ Individual responsibility towards disease i.e. I have a personal responsibility to take care of my diabetes 

Fear of diabetes complication 

☐ Fear of suffering i.e. I am aware of the complications of diabetes and do not wish to suffer from it  

☐ Fear of death i.e. I am aware of the complications of diabetes and do not wish to die from it 

Sufficient diabetes-related nutrition knowledge 

☐ Availability of resources to educate me i.e. I have what I need to learn more about diet in diabetes  

Presence of social support 

☐ Support from health professionals i.e. My doctor/nurse/dietitian teach and encourage me to eat healthily 

☐ Support from family members i.e. My parents/children encourage me to eat healthily  

☐ Support from religious movement i.e. My belief in my religion direct me towards eating healthily for my 
diabetes  

☐ Support from friends i.e. My friends know that I have diabetes and encourage me to eat healthily  

Others 

☐ Not in list, please state:_______________________________________________________ 
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阻碍与促成  

健康饮食的因素 

 (BE-2-HE©) 
 

BE-2-HE©是一份清单，能帮助 2 型糖尿病患者确认对健康饮食的

排挤与接受的原因。医疗保健专业人员可以使用 BE-2-HE©找出影

响糖尿病患者把营养知识转化为良好饮食习惯的因素。健康饮食

的促进因素可以被识别和利用，以便更有力地帮助 2 型糖尿病患者

改善饮食习惯。 

 

BE-2-HE©也可与其他有关 2 型糖尿病的调查表一起使用，以评估

糖尿病教育或咨询后的效果。它也能够作为一种研究工具。 
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阻碍选择健康饮食的原因 

 
阻碍您选择健康饮食有什么原因？请把您认为阻碍您选择健康饮食原因的盒

子里打勾（√）您可以选择多过一个原因。 

 

致胖的环境（促进体重增加，不利于减肥的环境） 

☐ 健康食品的选择有限 (例如：我的工作场所没有较健康的选择) 

☐ 轻易获取高脂肪和高糖的食物  (例如：我居住的邻里有许多快餐店) 

☐ 社交媒体环境展示许多与不良食品相关的广告 (例如：我的脸书展示许多与不良食品相

关的广告) 

☐ 工作环境 (例如：我的工作要求我处理食物;我的工作场所提供“不健康”的膳食) 

 

来自外部的压力 

☐ 来自家庭的压力(例如：我的家人正在向我施压，要我吃得健康) 

☐ 来自朋友的压力 (例如：我的朋友不支持我选择更健康的食物) 

☐ 财务方面的压力（例如：我的钱已经花在与糖尿病有关的护理方面，如药物） 

 

糖尿病相关营养知识的缺乏 

☐ 缺乏知识或不知道如何使用这些知识 （例如：我不知道糖尿病患者因该吃些什么或我

不知道如何运用我学到的营养知识） 

☐ 无法记住知识 （例如：我没法记住我的营养师或医务人员教育我有关糖尿病的知识） 

 

缺乏个人动力 

☐ 目前认为在前预期阶段（例如：我不相信我患有糖尿病或我不相信饮食会对我的糖尿

病有所影响） 

 

与医务人员的建议和个人价值观之间有些冲突 

☐ 对于准备较健康食物所需时间与真正花费在准备更健康的食物实际时间有些区别（例

如：我认为准备健康的食物需要花费很多时间） 
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阻碍选择健康饮食的原因（待续） 

☐ 对于健康食品的观念与个人食品偏好有些区别 （例如：我认为所有较健康的食物都不

适合我的口味） 

☐ 认为健康食物的原理和自己文化的食物有些区别（例如：我认为和我文化 （华族，马

来族或印度族）里的传统食物都是不健康的) 

☐ 健康食品的价格与个人愿意支付的价格或能力有些区别（例如：我认为所有较健康食

品对我来说都太贵了) 

 

时间不够 

☐ 工作很繁忙 （例如：我没有时间为自己选择较健康的食品） 

☐ 其他原因 

若原因不在列表中，请写明:____________________________________________________ 

 

促成选择较健康饮食的因素 

促成您选择健康饮食有什么原因？请把您认为促成您选择健康饮食原因的盒

子里打勾（√）您可以选择多过一个原因。 

改善糖尿病的个人动机 

☐ 承认饮食控制与糖尿病的管控有直接的关联（例如：我承认个人饮食对控制我的糖尿

病有很大的关联） 

☐ 认为对糖尿病的管控是个人的责任 （例如：我有责任管控我的血糖) 

 

对于糖尿病可能带来的并发症持有的恐惧 

 

☐ 害怕痛苦 (例如：我知道糖尿病可能带来的并发症，所以我不希望因糖尿病的并发症而

痛苦) 

☐ 害怕死亡(例如：我知道糖尿病并发症的严重后果，并且不希望因糖尿而死去) 
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促成选择健康饮食的原因（待续） 

拥有足够的糖尿病相关营养知识 

☐当下已有足够和糖尿病相关的资源和教育资料 (例如：我感觉我有足够和糖尿病相关饮

食的知识) 

 

社交圈子有关的支柱 

☐ 拥有医务人员的支持 (例如：我的医生/护士/营养师的教导与鼓励，让我想吃得更健康) 

☐ 拥有家人的支持 (例如：我的父母/孩子鼓励我选择较健康的饮食) 

☐ 拥有来自宗教信仰的支持 (例如：我的宗教信仰指引我选择较健康的饮食) 

☐ 拥有朋友的支持 (例如：我的朋友知道我患有糖尿病，并鼓励我选择较健康的饮食) 

 

☐ 其他原因 

若原因不在列表中，请写明: ____________________________________________________ 
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Halangan dan 

Pembolehubah untuk 
Pemakanan Yang Sihat 
untuk Diabetis Jenis 2 

 (BE-2-HE®) 
 

BE-2-HE® adalah senarai semak yang boleh membantu untuk mengenalpasti halangan dan 
pembolehubah untuk pemakanan yang sihat untuk individu dengan diabetis jenis 2 (T2DM). Ahli 
profesional kesihatan boleh menggunakan BE-2-HE® untuk mengetahui halangan terjemahan 
pengetahuan pemakanan yang berkaitan dengan diabetis kepada amalan. Pembolehubah untuk 
pemakanan yang sihat boleh diiktiraf dan berpotensi membantu individu dengan T2DM untuk 
memperbaiki amalan pemakanan. 
 
BE-2-HE® juga boleh digunakan bersama dengan soal-selidik pengetahuan nutrisi untuk 
mengkaji keberkesanan sesi pendidikan dan/atau kaunseling; atau sebagai alat penyelidikan. 
 

 

 

.  
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HALANGAN 

Sila TANDA (√) PADA KOTAK SEBERAPA BANYAK YANG MUNGKIN yang anda 
fikirkan boleh MENGHALANG anda daripada makan secara sihat untuk keadaan penyakit 
diabetis jenis 2 anda.  

Persekitaran obesogenik  

☐ Pilihan makanan yang sihat terhad i.e. pilihan makanan yang lebih sihat tidak terdapat di tempat kerja say 

☐ Makanan yang tinggi lemak dan gula mudah didapati i.e. banyak restoran makanan segera terdapat di 
tempat tinggal saya  

☐ Media sosial yang memaparkan makanan yang tidak sihat i.e. facebook mempunyai banyak iklan 
berkaitan makanan  

☐ Persekitaran kerja i.e. kerja saya memerlukan saya mengendalikan makanan; tempat kerja saya menyediakan 
makanan yang tidak sihat  

Tekanan daripada sumber luar 

☐ Tekanan daripada keluarga i.e. Keluarga saya memaksa saya makan secara sihat  

☐ Tekanan daripada kawan i.e. Kawan saya tidak menyokong saya beralih kepada pilihan yang lebih sihat  

☐ Tekanan daripada kewangan i.e. Wang saya dibelanjakan dalam aspek penjagaan diabetis lain seperti ubat   

Jurang dalam pengetahuan pemakanan berkaitan diabetis  

☐ Kekurangan pengetahuan/ tidak tahu bagaimana menggunakan pengetahuan i.e. Saya tidak tahu 
bagaimana cara makan untuk penyakit diabetis saya; Saya tidak tahu bagaimana untuk mengenalkan apa yang telah 
saya pelajari  

☐ Tidak dapat mengekalkan pengetahuan i.e. Saya tidak boleh ingat apa yang diberitahui oleh pakar 
pemakanan  

Kekurangan motivasi  

☐ Sebelum pertimbangan “Pre-contemplation” i.e. Saya tidak percaya bahawa saya ada diabetis; Saya tiada 
niat untuk makan lebih sihat  

Konflik antara nasihat dan nilai peribadi  

☐ Persepsi masa yang diperlukan untuk menyediakan makanan yang lebih sihat vs masa yang 
sebenar digunakan untuk menyediakan makanan yang lebih sihat i.e. Saya rasa menyediakan makanan 
yang lebih sihat memerlukakan masa yang berlebihan 

☐ Persepsi makanan yang lebih sihat vs pilihan makanan mengikuti peribadi i.e. Saya rasa semua 
makanan yang lebih sihat tidak sesuai dengan cita rasa saya 

☐ Persepsi bahawa makanan untuk satu budaya tidak sihat i.e. Saya rasa bahawa semua makanan 
Cina/Malay/India adalah tidak sihat  
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☐ Persepsi terhadap kos makanan yang lebih sihat vs bersedia/bermampu untuk membayar 
makanan i.e. Saya rasa semua makanan yang lebih sihat adalah terlalu mahal  

Kekurangan masa 

☐ Jadual kerja sibuk i.e. Saya tidak mempunyai masa untuk makan sihat  

Lain-lain 

☐ Tiada dalam senarai, sila nyatakan: ______________________________________________ 

 

Pembolehubah 

Sila TANDA (√) PADA KOTAK SEBERAPA BANYAK YANG MUNGKIN yang anda 
fikirkan boleh MEMBANTU anda daripada makan secara sihat untuk keadaan penyakit diabetis 
jenis 2 anda.  

Motivasi untuk menjaga diabetis 

☐ Pengiktirafan kepentingan kawalan diet i.e. Saya akui bahawa diet adalah penting untuk mengawal 
penyakit diabetis saya  

☐ Tanggungjawab individu terhadap penyakit i.e. Saya mempunyai tanggungjawab sendiri untuk menjaga 
penyakit diabetis saya 

Takut akan komplikasi diabetis  

☐ Takut akan penderitaan i.e. Saya menyedari tentang komplikasi diabetis dan tidak mahu menderita daripada 
komplikasinya   

☐ Takut akan kematian i.e. Saya menyedari tentang komplikasi diabetis dan tidak mahu mati disebabkan olehnya 

Pengetahuan pemakanan yang berkaitan dengan diabetis yang mencukupi 

☐ Sumber yang ada untuk mendidik saya i.e. Saya mempunyai apa yang diperlukan untuk mengetahui lebih 
lanjut mengenai diet diabetis 

Sokongan sosial yang ada 

☐ Sokongan daripada ahli professional kesihatan i.e. Doktor/ jururawat/ pakar pemakanan mengajar dan 
menggalakkan saya makan dengan sihat  

☐ Sokongan daripada ahli keluarga i.e. Ibu bapa/ anak-anak saya menggalakkan saya makan dengan sihat  

☐ Sokongan daripada agama i.e. Kepercayaan dalam agama saya mengarahkan saya untuk makan dengan sihat 
bagi penyakit diabetis saya  

☐ Sokongan daripada kawan-kawan i.e. Kawan-kawan saya mengetahui bahawa saya mempunyai diabetis 
dan menggalakkan saya makan dengan sihat   

Lain-lain 

☐ Tiada dalam senarai, sila nyatakan: ______________________________________________ 
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வகை 2 நீரிழிவு நநோய்க்கு 
ஆந ோக்ைியமோை  

உண்ணுவதர்க்கு தகைைளும், 
உதவிைளும் 

(BE-2-HE®) 
 

 

 

 

BE-2-HE® ஆனது, வகை 2 நீரிழிவு நநோகை (T2DM) கைோண்டிருக்கும் தனிநபர்ைளின்  
ஆர ோக்கியமோக உண்ணுவதர்க்கு தகைைளோைவும் மற்றும் உதவிைரமோைவும் 
இருக்ைக்கூடிைவற்கை ைண்ைைிந்து கைோள்ள உதவும் ஒரு சரிபோர்ப்பு பட்டிைலோகும். சுைோதோர 
வல்லுனர்ைள், நீரழிவு நநோய்-கதோைர்போன ஊட்ைச்சத்து அைிகவ நகைமுகைக்கு கைோண்டு 
வரும் கமோழிகபைர்ப்பிற்கு இகையூைோை இருக்ைக்கூடிை தகைைகள சிைப்பித்து ைோட்டுவதற்கு 
BE-2-HE® ஐ பைன்படுத்தலோம். ஆநரோக்ைிை உணகவ எடுத்துக்கைோள்ள உதவக்கூடிைகவ 
அகைைோளம் ைோணப்பட்டு, நீரிழிவு நநோய்க்ைோன கசைல்முகைைகள நமம்படுத்த அகவ T2DM 
ஐ கைோண்டிருக்கும் தனி நபர்ைளுக்கு சோத்திைமோன வகைைில் உதவ பைன்படுத்தப்பைலோம். 

BE-2-HE® ஆனது, ஊட்ைச்சத்து அைிவு சோர்ந்த வினோப்பட்டிைல்ைளுைன் இகணந்து ைல்விைின் 
பைன் மற்றும்/அல்லது ஆநலோசகன அமர்வுைள்; அல்லது ஒரு ஆரோய்ச்சி ைருவிைோைவும் 
பைன்படுத்தப்பைலோம். 
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தகைைள் 

தைவுகசய்து கைோடுக்ைப்பட்டுள்ள கபட்டிைளில் உங்ைளது வகை 2 நீரிழிவு நநோய் 
நிகலக்ைோன ஆநரோக்ைிைமோன உணவுைகள சோப்பிடுவதிலிருந்து உங்ைகள 
தடுக்ைக்கூடியகவயோை நீங்ைள் நிகனக்கும் கபரும்போலோனவற்றில் டிக் (√) 
கெய்யவும் 

பருமனோன சூழல் 

☐ ஆநரோக்ைிைமோன உணவுைள் கிடைபது  குடைவு (அதோவது, என் பணிைிைம், 
ஆநரோக்ைிைமோன உணவு நதர்வுைகள வழங்குவதில்கல)  

☐ கைோழுப்பு மற்றும் சர்க்ைகர அதிைளவில் இருக்ைக்கூடிை உணவுைள் எளிதோை 
கிடைக்கிைது  (அதோவது, நோன் வோழும் இைத்தில் அதிைமோன துரித உணவு 
உணவைங்ைள் உள்ளன) 

☐ ஆநரோக்ைிைமற்ை உணவுைள் இைம்கபைக்கூடிை சமூை ஊைைங்ைள் (அதோவது, 
முைநூல், அதிை உணவு கதோைர்போன விளம்பரங்ைகள கைோண்டிருக்ைிைது) 

☐ பணிச்சூழல் (அதோவது, எனது பணிைில், நோன் உணகவ கைைோளநவண்டியுள்ளது; 
என் பணிைிைம் "ஆநரோக்ைிைமற்ை" உணவுைகள வழங்குைிைது) 

 

கவளிமூலங்ைளினோல் ஏற்படும் மன அழுத்தம் 

☐ குடும்பத்தில் ஏற்படும் மன உகளச்சல் (அதோவது, என் குடும்பம் ஆநரோக்ைிைமோன 
உணகவ எடுத்துக் கைோள்ளும்படி என்கன வற்புறுத்துைிைது) 

☐ நண்பர்ைளிைம் ஏற்படும் மனச்நசோர்வு (அதோவது, என் நண்பர்ைள் நோன் 
ஆநரோக்ைிைமோன நதர்வுைளுக்கு மோறுவதற்கு எனக்கு ஆதரவளிக்ைவில்கல) 

☐ நிதி கதோைர்போன மன அழுத்தம் (அதோவது., என் பணமோனது நீரிழிவு நநோைின் 
இதர ைவனிப்பு அம்சங்ைளோன மருந்துைள் நபோன்ைவற்ைிற்கு கசலவிைப்படுைிைது) 

 

நீரழிவு நநோய்-கதோைர்போன ஊட்ைச்சத்து அைிவில் இருக்கும் இகைகவளிைள் 

☐ அைிவின்ைி இருத்தல்/அைிகவ எவ்வோறு பைன்படுத்துவது என்று அைிைோமல் 
இருத்தல் (அதோவது, எனது நீரிழிவு நநோய்க்ைோை நோன் எவ்வோறு சோப்பிை நவண்டும் 
என்று எனக்கு கதரிைோது; நோன் ைற்றுக்கைோண்ைகத எவ்வோறு பைன்படுத்த நவண்டும் 
என்று எனக்குத் கதரிைவில்கல) 
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தகைைள் (நமநல இருந்து கதோைர்ைிைது) 
☐ அைிகவ தக்ைகவத்துக் கைோள்ள முடிைோகம (அதோவது, எனது உணவுமுகை 
வல்லுநர் எனக்குகரத்த விஷைங்ைகள என்னோல் நிகனவில் கைோள்ள 
முடிைவில்கல) 

ஊக்ைமின்கம 

☐ முன்-சிந்தகன (அதோவது, எனக்கு நீரிழிவு நநோய் இருக்ைிைது என்பகத என்னோல் 
நம்ப முடிைவில்கல; எனக்கு ஆநரோக்ைிைமோை சோப்பிடும் எண்ணமில்கல) 

 

அைிவுகர மற்றும் தனிப்பட்ை மதிப்புைளுக்கு இகைநைைோன முரண்போடு 

☐ ஆநரோக்ைிை உணவு தைோரிப்பதற்ைோை எடுத்துக்கைோள்ளப்படும் நநரமோை 
உணரப்படுவதற்கு எதிரோை ஆநரோக்ைிை உணவு தைோரிப்பதற்ைோை உண்கமைில் 
எடுத்துக்கைோள்ளப்படும் நநரம் (அதோவது, ஆநரோக்ைிைமோன உணவுைகள 
தைோரிப்பதற்கு அதிை நநரம் எடுத்துக்கைோள்ளும் என்று நோன் நிகனக்ைிநைன்) 

☐ ஆநரோக்ைிைமோன உணவு குைித்த உணர்விற்கு எதிரோை தனிப்பட்ை உணர்வுக்ைோன 
கருத்து. (அதோவது, அகனத்து ஆநரோக்ைிைமோன உணவுைளும் என் ருசிக்கு 
கபோருந்தோது என்று நோன் எண்ணுைிநைன்) 

☐ ஒருவரின் ைலோச்சோரத்திற்கு கபோருந்தக்கூடிை உணவுைள் ஆநரோக்ைிைமற்ைதோை 
இருக்கும் என்ை உணர்வு (அதோவது, அகனத்து சீன/மலோய்/இந்திை போணி உணவுைள் 
எப்படிைோைினும் ஆநரோக்ைிைமற்ைகவ என்று நோன் எண்ணுைிநைன்) 

☐ ஆநரோக்ைிைமோன உணவிற்ைோன கசலவு குைித்த உணர்விற்கு எதிரோை 
விருப்பம்/உணவுக்ைோை கசலவழிக்கும் திைன் (அதோவது, அகனத்து ஆநரோக்ைிை 
உணவுைளும் எனக்கு விகல உைர்ந்ததோை இருக்கும் என்று நோன் எண்ணுைிநைன்) 

 

நநரமின்கம 

☐ அதிைப்படிைோன பணி அட்ைவகணைள் (அதோவது, ஆநரோக்ைிைமோை சோப்பிடுவதற்கு 
எனக்கு நநரமில்கல) 

 

மற்ைகவ 

☐ பட்டிைலில் இல்லோதவற்கை, தைவுகசய்து குைிப்பிைவும்:  

_______________________________________________________ 
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உதவக்கூடியகவ  

தைவுகசய்து வழங்ைப்பட்டுள்ள கபட்டிைளில் வகை 2 நீரழிவு நநோய் நிகலகைக் 
கைோண்டிருக்கும் உங்ைளின் ஆநரோக்ைிைமோன உணவுப் பழக்ைங்ைளுக்கு 
உதவக்கூடியகவயோை நீங்ைள் எண்ணும் கபரும்போலோனவற்கற டிக் (√) கெய்யவும் 

நீரழிவு நநோகை நமம்படுத்துவதற்ைோன ஊக்ைம் 

☐ உணவுக் ைட்டுப்போட்டின் முக்ைிைத்துவத்கத அகைைோளம் ைோணுதல் (அதோவது, 
நோன் எனது நீரிழிவு நநோகை ைட்டுப்போட்டிற்குள் கவக்ை உணவுக்ைட்டுப்போடு 
முக்ைிைமோனது என்பகத ஏற்ைிநைன்) 

☐ நநோய் குைித்த தனிநபரின் கபோறுப்பு (அதோவது, என் நீரழிவுு் நநோய் குைித்து ைவனம் 
கசலுத்துவதில் நோன் தனிப்பட்ை கபோறுப்பு கைோண்டிருக்ைிநைன்) 

 

நீரிழிவு நநோய் சிக்ைல்ைள் குைித்த பைம் 

☐ துன்புறுத்தல் குைித்த பைம் (அதோவது, நீரழிவு நநோய் சிக்ைல்ைள் குைித்து நோன் 
அைிநவன் நமலுமதனோல் துன்புை நோன் விரும்பவில்கல) 

☐ இைப்பு குைித்த பைம் (அதோவது, நீரிழிவு நநோய் சிக்ைல்ைகள நோன் அைிநவன் 
நமலுமதனோல் இைப்பகத நோன் விரும்பவில்கல) 

 

நீரழிவு நநோய்-கதோைர்போன ஊட்ைச்சத்து அைிவு 

☐ ஊட்ைச்சத்து ததோைர்போக எனக்கு அைிவூட்ைல் வளங்கள் கிடைக்கும் (அதோவது, 
நீரிழிவு நநோய்க்ைோன உணவு ைட்டுப்போடு குைித்து நமலும் கதரிந்து கைோள்ள 
நதகவைோனவற்கை நோன் கைோண்டிருக்ைிநைன்) 

 

சமூை ஆதரவு இருத்தல் 

☐ சுைோதோர வல்லுநர்ைளிைமிருந்து ைிகைக்கும் ஆதரவு (அதோவது, எனது மருத்துவர்/ 
தோதிைர்/உணவுமுகை வல்லுநர் ஆனவர், ஆநரோக்ைிைமோை சோப்பிடுவது குைித்து 
எனக்கு ைற்றுக் கைோடுக்ைிைோர்) 

☐ குடும்ப உறுப்பினர்ைளிைமிருந்து ைிகைக்கும் ஆதரவு (அதோவது, என் 
கபற்நைோர்/குழந்கதைள் என்கன ஆநரோக்ைிைமோை சோப்பிடும்படி ஊக்குவிக்ைிைோர்ைள்) 
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உதவக்கூடியகவ (நமநல இருந்து கதோைர்ைிைது) 
☐ மத இைக்ைங்ைளினோல் ைிகைக்கும் ஆதரவு (அதோவது, என் மத நம்பிக்கைைோனது 
எனது நீரிழிவு நநோய்க்கு நோன் ஆநரோக்ைிைமோை சோப்பிடுவகத குைித்து என்கன 
வழிநைத்துைிைது) 

☐ நண்பர்ைளிைமிருந்து ைிகைக்கும் ஆதரவு (அதோவது, என் நண்பர்ைளுக்கு எனக்கு 
நீரிழிவு நநோய் இருப்பது கதரியும், அவர்ைள் நோன் ஆநரோக்ைிைமோை சோப்பிை எனக்கு 
ஊக்ைமளிக்ைிைோர்ைள்) 

மற்ைகவ 

☐ பட்டிைலில் இல்லோதவற்கை, தைவுகசய்து குைிப்பிைவும்:  

_______________________________________________________ 

 

 

mailto:chad_han@nuhs.edu.sg/chaddietitian@gmail.com

