ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਖਾਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੇਧਾਂ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ, ਅਿਜਹੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ
ਿਨਯੰ ਿਤ੍ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਮਰ, ਿਲੰਗ, ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਇਿਤਹਾਸ। ਪਰ, ਚੰ ਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਿਨਯੰ ਿਤ੍ਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈਂਡਆਉਟ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱ ਿਸਆਂ: ਖੁਰਾਕ, ਵਜਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਬਾਰੇ
ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨੁਸਖੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ, ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਭਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਨਾਲ
ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਰਿਹਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰਾਂ ਿਵੱ ਚੋਂ 1/3 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ (ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ) ਕੈਂਸਰਾਂ ਿਵੱ ਚੋਂ ½ ਤੱ ਕ ਦੀ
ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਅਿਤਿਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੌਿਧਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਿਜਆਦਾ ਖਾਓ।
ਪੌਿਧਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਫਲੀਆਂ (ਦਾਲਾਂ, ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਟਰ),
ਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਿਵਟਾਿਮੰ ਨ, ਖਿਣਜ ਅਤੇ ਪੌਿਧਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਿਮਸ਼ਰਨ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਹੰ ੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੇਸ਼ਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ
ਕੈਂਸਰ ਿਵਰੱ ੁਧ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੌਿਧਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਜਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱ ਟ
ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਹੰ ੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਤੱ ਤਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਜਆਦਾਤਰ ਪੌਿਧਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਭਾਰ ਤੇ ਰਿਹਣ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਭੱ ੁਖ ਨੂੰ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੌਿਧਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਿਣਆਂ ਅਤੇ ਸਨੈਕਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਓ।
• ਹਰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ½ ਪਲੇ ਟ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋ।
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• ਹਰ ਰੋਜ਼, ਗੂੜ੍ਹੇ ਹਰੇ ਅਤੇ ਨਾਰੰ ਗੀ ਸਮੇਤ, ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਰੰ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਚੁਣੋ।
ਿਮਲਾਏ ਗਏ ਨਮਕ ਜਾਂ ਸ਼ੱ ਕਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ, ਜੰ ਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਡੱ ਬੇਬੰਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ
ਸਾਰੀਆਂ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਿਦਨ 125
ਿਮਲੀਲੀਟਰ(½ ਕੱ ਪ) ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਹੀਂ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ।
• ਆਪਣੀ ¼ ਪਲੇ ਟ ਨੂੰ ਅਨਾਜਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਆਲੂਆਂ, ਿਜੰ ਮੀਕੰ ਦ ਜਾਂ ਮੱ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋ।
• ਆਪਣੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਿਜਆਦਾਤਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ “ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ” ਬਣਾਓ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਓਟਸ, ਭੂਰੇ ਚਾਵਲ,
ਕੀਨੂਆ ਜਾਂ ਜੌਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਾਇਡ ਿਡਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਪਾਂ,
ਸਲਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸਟੂਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਆਪਣੀ ਪਲੇ ਟ ਦੇ ¼ ਤੱ ਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਅਕਸਰ ਮੀਟ ਜਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਲੀਆਂ,
ਟੋਫੂ, ਬੀਜ, ਿਗਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱ ਖਣ ਚੁਣੋ।
• ਪੌਿਧਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖਾਣੇ ਅਜ਼ਮਾਓ ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱ ਚ ਮੀਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਲੀਆਂ, ਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸੈਂਡਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਚ ਹਮਸ, ਸਲਾਦ ’ਤੇ ਏਡਾਮਾਮੇ ਅਤੇ ਕੱ ਦੂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਿਛੜਕਾਅ, ਜਾਂ
ਸੌਫਟ-ਸ਼ੈਲ ਟੈਕੋ ਿਵੱ ਚ ਕਾਲੇ ਬੀਨਜ਼।
ਿਮਲਾਈ ਗਈ ਚਰਬੀ, ਸ਼ੱ ਕਰ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ।
ਿਮਲਾਈ ਗਈ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱ ਕਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੰ ੁਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ
ਭਾਰ ਵੱ ਧਣ ਅਤੇ ਿਜਆਦਾ ਵਜਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰ ਜੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿਮਲਾਈ ਗਈ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱ ਕਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਜਆਦਾਤਰ ਇੰ ਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲ ਸੂਪ ਅਤੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਿਪਜ਼ੇ
• ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਫਰੈਂਚ ਫਰਾਇਜ਼, ਤੱ ਿਲਆ ਿਚਕਨ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬਰਗਰ
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• ਬੇਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱ ਕਰ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੇਕ, ਕੁਕੀਜ਼, ਮਿਫੰ ਨ, ਡੋਨੱਟ, ਕਰੌਏਸਾਂ, ਅਤੇ
ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੇਸਟਰੀਆਂ
• ਿਮੱ ਠੇ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਸਨੈਕ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਚਪਸ, ਚੀਜ਼ ਪੱ ਫ, ਫਰੋਜ਼ਨ ਡਜ਼ਰਟਸ, ਿਮਲਕ ਸ਼ੇਕ, ਕੈਂਡੀ, ਚਾਕਲੇ ਟ
ਬਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਕਰ
• ਸ਼ੱ ਕਰ ਵਾਲੇ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ, ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਿਡ੍ਰੰ ਕ, ਕੌ ਕਟੇਲ ਅਤੇ ਪੰ ਚ,
ਲੈ ਮੇਨੇਡ, ਿਮੱ ਠੀ ਆਇਸਡ ਟੀ,ਸਲੱਸ਼ਾਂ, ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ, ਅਤੇ ਿਵਟਾਿਮੰ ਨ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੇ
ਗਏ ਸ਼ੱ ਕਰ ਿਮਲਾਏ ਹੋਏ ਪਾਣੀ
ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਿਵੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਨਮਕ (ਸੋਡੀਅਮ) ਦੀ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ। ਨਮਕ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ
ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਖਾਣ
ਪੀਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚਰਬੀ, ਸ਼ੱ ਕਰ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ
ਖਾ ਸਕਦੇ। ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਿਫਟ ਹੰ ੁਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੁਝ ਨੁਸਖੇ ਹਨ:
• ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ “ਰੋਜ਼ਾਨਾ” ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਕਦੇ-ਕਦੇ” ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱ ਖੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਿਹੱ ਸਾ ਛੋਟਾ ਰੱ ਖੋ।
• ਅਕਸਰ ਘੱ ਟ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣੋ: ਪਾਣੀ, ਦੱ ੁਧ, ਅਤੇ ਿਮੱ ਠੇ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਚਾਹ ਅਤੇ
ਕਾਫੀ।
• ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਜਆਦਾ ਿਸਹਤਮੰ ਦ
ਚੋਣਾਂ ਕਰਨਾ ਿਜਆਦਾ ਅਸਾਨ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ।
ਘੱ ਟ ਲਾਲ ਮੀਟ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਸੈਸ ਕੀਤੇ ਮੀਟਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਲਾਲ ਮੀਟ ਖਾਣਾ (ਬੀਫ, ਪੋਰਕ, ਬਕਰੀ ਅਤੇ ਮੇਮਨਾ) ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਲਾਲ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟ ਆਇਰਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ,
ਿਵਟਾਿਮੰ ਨ ਬੀ12 ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਕ ਦਾ ਚੰ ਗਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਮੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ (18 ਆਉਂਸ ) ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਹੀਂ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ।
• ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੁਸਖੇ:
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪਲੇ ਟ ਦੇ ਕੇਵਲ ¼ ਤੱ ਕ ਨੂੰ ਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਲ ਵੱ ਧੋ। ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਅੱ ਧੀ ਪਲੇ ਟ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਏਗਾ।
• ਮੀਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੱ ੁਖ ਭਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ। ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਓ।
• ਘੱ ਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਪਰੋਸੋ। ਮੀਟ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਲੁੜੀਂਦੇ
ਨਾਲੋਂ ਿਕਧਰੇ ਿਜਆਦਾ ਵੱ ਡੇ ਭਾਗਾਂ ਿਵੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 75 ਗ੍ਰਾਮ (2½ ਆਉਂਸ) ਦੇ
ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਿਵੱ ਚ ਕੱ ਟੋ। ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਘੱ ਟ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ।
• ਸਟਰ ਫਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੇਨ-ਕੋਰਸ ਸਲਾਦ ਬਣਾਓ। ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱ ਚ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਹੰ ੁਦੇ
ਹਨ।
• ਅਕਸਰ ਪੌਿਧਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖਾਣੇ ਖਾਓ। ਿਵਅੰ ਜਨ ਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮੀਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੋਫੂ ਅਤੇ ਫਲੀਆਂ
ਵਰਤੋ। ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੋਇਆ ਬੀਨ ਦੇ ਦਹੀ, ਲਾਲ ਦਾਲ, ਰਾਜਮਾਹ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ
ਬੀਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਗੇਟੀ ਸੌਸ, ਚੀਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਸਰੋਲ ਅਜ਼ਮਾਓ।
• ਲਾਲ ਮੀਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱ ਛੀ, ਸਮੰ ੁਦਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਖਾਓ।
ਪ੍ਰੌਸੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੀਟ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੌਸੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੀਟਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ ਹੈਮ, ਬੇਕਨ, ਸੌਸੇਜ,ਸਲਾਮੀ, ਹੌਟ ਡੌਗਜ਼, ਪੈਪਰੋਨੀ, ਕਈ ਡੇਲੀ ਮੀਟ,ਅਤੇ ਬਲੋ ਨਾ। ਇਹ ਬੀਫ, ਪੋਰਕ, ਪੋਲਟਰੀ,
ਮੱ ਛੀ,ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਕ ਕਰਕੇ, ਿਕਓਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਕ
ਵਸਤੂਆਂ (additives) ਿਮਲਾ ਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਈਟ੍ਰਾਇਟਾਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ
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ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਅਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੌਸੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੀਟ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੌਸੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਵਾਰੀ ਖਾਓ,
ਿਜਵੇਂ ਹੌਲੀਡੇ ਿਡਨਰ ਤੇ ਹੈਮ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਗੇਮ ਤੇ ਇੱ ਕ ਹੌਟ ਡੌਗ।
ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ।
ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ (colorectal), ਛਾਤੀ, ਿਜਗਰ, ਮੰ ੂਹ,ਗਲ (larynx) ਅਤੇ ਸੰ ਘ (ਗਲੇ ) ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਦੇ
ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ:
• ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਿਦਨ ਇੱ ਕ ਿਡ੍ਰੰ ਕ।
• ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹਰ ਿਦਨ ਦੋ ਿਡ੍ਰੰ ਕ।
ਇੱ ਕ ਿਡ੍ਰੰ ਕ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ:
• 5% ਬੀਅਰ, ਸਾਇਡਰ ਜਾਂ ਕੂਲਰ ਦੀ 341 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (12 ਆਉਂਸ) ਬੋਤਲ
• 12% ਵਾਇਨ ਦਾ 142 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (5 ਆਉਂਸ) ਗਲਾਸ
• 40% ਸਿਪਿਰਟਸ ਦਾ 43 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (1.5 ਆਉਂਸ) ਸ਼ੌਟ
ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਿਵਟਾਿਮੰ ਨ ਜਾਂ ਖਿਣਜ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੋਜਨ ਚੁਣੋ।
ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਕ ਲੈ ਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖੁਰਾਕ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ
ਸਾਿਰਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਗਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੰ ੁਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੀਟਾ-ਕੈਰੋਟੀਨ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ
ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਿਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਇੱ ਕ ਿਸਹਤਮੰ ਦ, ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਿਵਟਾਿਮੰ ਨ ਅਤੇ ਖਿਣਜ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਪੋਸ਼ਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਕ ਲੈ ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਮਾਪ ਵਲ ਕੰ ਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੋ।
ਵੱ ਧ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਏਸੋਫਿਜਅਲ (esophageal), ਪੈਨਿਕ੍ਰਏਿਟਕ (pancreatic), ਿਜਗਰ (liver), ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ
(colorectal), ਗਰੱ ਭਾਸ਼ਯ (ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਜਾਂ ਕੱ ੁਖ) ਅਤੇ ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਦੇ
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ, ਿਪੱ ਤੇ (ਗੌਲਬਲੈ ਡਰ), ਪ੍ਰੌਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਨਤ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਅੰ ਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ
ਵੀ ਵੱ ਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਸਰੀਰ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਹਰ ਿਦਨ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਰਹੋ।
ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਨੋਪੌਜ਼
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਹਤਮੰ ਦ
ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਦੂਸਰੇ ਲਾਭ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 30 ਿਮੰ ਟ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਤੇ
ਿਜਆਦਾ ਤੀਬਰ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ:
• 60 ਿਮੰ ਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨਾ, ਸਾਈਕਲ
ਚਲਾਉਣਾ, ਨੱਚਣਾ, ਜਾਂ ਤੈਰਨਾ) ਜਾਂ
• 30 ਿਮੰ ਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਗਤੀਿਵਧੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਦੌੜਨਾ, ਜਾਂ ਟੈਿਨਸ)।
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• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਸਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚੋ।
• ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੰ ੁਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਿਮੰ ਟਾਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਵਧਾਓ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 30 ਿਮੰ ਟਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਲ ਵੱ ਧਦੇ ਹੋਏ।
• ਗਤੀਿਵਧੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱ ਢਣ ਲਈ, ਬੈਠੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਟੈਲੀਿਵਜਨ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ
ਕੰ ਮਿਪਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ।
ਸਮਾਰਟ (SMART) ਟੀਚੇ ਤਿਹ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਿਬਹਬਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਰਟ (SMART) ਟੀਚੇ ਤਿਹ ਕਰੋ। ਸਮਾਰਟ ਟੀਚੇ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ
ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ, ਮਾਪਣਯੋਗ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਵਾਸਤਿਵਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਹੰ ੁਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ
ਛੋਟੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰ ਨੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਪਸੰ ਦਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, 8-1-1 ਤੇ ਫੋਨ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ ਸੀ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ। ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਦੇਵੇਗੀ/ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੇਗੀ/ਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
8-1-1 ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 8-1-1 ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾਏਗਾ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸੇਵਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, “ਪੰ ਜਾਬੀ” ਕਹੋ), ਅਤੇ ਇੱ ਕ
ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਕਾਲ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ ਤਾ ਸਾਧਨ ਦੇਖੋ :
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•  ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ ਸੀ www.healthlinkbc.ca – ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ
.

ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੇਲ਼ੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਮੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ
ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇ।

ਿਵਤਰਕ:

ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ. (HealthLinkBC) (ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ ਡਾਇਲ-ਏ-ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ Dial-A-Dietitian) ਿਵਖੇ
ਆਹਾਰ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (Dietitian Services) ਬੀ.ਸੀ. ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। www.healthlinkbc.ca/
.

healthy-eating ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਿਵਖੇ ਜਾਂ 8-1-1 `ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ । ਤਰਜਮਾਕਾਰ 130
ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
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ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਿਟਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕੌਂ ਸਿਲੰਗ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱ ਗਰੀ ਇੱ ਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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