

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕਸਰ: ਿਨਦਾਨ ਤ ਬਾਅਦ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ ਦੇ ਿਨਦਾਨ ਤ ਬਾਅਦ ਿਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ
ਿਸਹਤ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ ਿਜਵ ਿਦਲ ਦਾ ਰੋਗ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਓਸਿਟਓਪੋਰਿੋ ਸਸ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਕਸਰ ਿਵਰੁੱਧ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰਖਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਨਯੋਿਜਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਿਟਆ ਹੈ, ਜ ਕੀਮੋਥਰ
ੈ ਪ
ੇ ੀ ਜ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਦੁਰਪਭਾਵ ਹੋਏ
ਹਨ , ਤ ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ
ਬਜਾਇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਫੂਡ ਪਲਾਨ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰਡ
ਆਹਾਰ ਿਵਿਗਆਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਸੰਤਿੁ ਲਤ ਅਤੇ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ


ਸਬਜ਼ੀਆਂ



ਫ਼ਲ



ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ



ਫਲੀਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ।

ਤਮ ਆਹਾਰ ਖਾਓ :

ਇਸ ਪੌਦਾ-ਆਧਾਿਰਤ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਵਟਾਿਮਨ , ਖਿਣਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਸਰ-ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਦੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਕਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਿਸਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਪਲੇਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਪਲੇਟ ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਅਤੇ ਇੱਕਚੌਥਾਈ ਪਲੇਟ ਫਲੀਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੱਛੀ, ਆਂਡੇ ਜ ਹੋਰ ਮੀਟ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਿਵੱਚ
ਜਵੀ, ਜ, ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ ਸਾਬੁਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਿਕਵਨਆ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਫ਼ਲੀਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ,
ਸੁੱਕੇ ਮਟਰ, ਮਟਰ, ਿਤਲ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਫਲੀਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਬਜਾਇ ਿਜ਼ਆਦਾ
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ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤ ਘੱਟ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ।

ਿਸਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ।

ਿਸਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਰਜ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਨਵ ਕਸਰ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ ਿਜਵ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ
ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ
ਿਸਹਤਮੰਦ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਸਿਕਅ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਿਵਵਸਿਥਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਜ ਘੱਟ ਭਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਤ ਰਿਜਸਟਰਡ ਆਹਾਰ ਿਵਿਗਆਨੀ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਿਸਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਚੁਣੋ।
ਿਸਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਦੀ ਥੋੜੀ-ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ। ਿਸਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ:


ਐਵੋਕੈਡ,ੋ ਮੱਛੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਿਜਵ ਸੈਲਮਨ, ਮੈਕਰ
ੇ ਲ
ੇ , ਹੈਿਰੰਗ ਅਤੇ ਸਾਰਡਾਇਨ,
ਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ।



ਤੇਲ ਿਜਵ ਜੈਤੂਨ ਜ ਕੈਨਲਾ ਦਾ ਤੇਲ।

ਕੂਿਕੰਗ ਿਵਧੀਆਂ ਿਜਵ ਸੇਕਣਾ, ਸਟੀਿਮੰਗ ਅਤੇ ਤਲਣਾ ਵਰਤੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਚਰਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਪਦੀ।
ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਗੰਦੇ (ਸੰਿਤਪਤ) ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ ਿਜਵ:


ਿਜ਼ਆਦਾ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦ (ਪਨੀਰ, ਕੀਮ ਅਤੇ ਆਇਸਕੀਮ)



ਮੱਖਣ, ਤਾੜ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ



ਚੂਿਜਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ



ਸੰਸਾਿਧਤ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦ ਿਜਵ ਡੇਲੀ ਮੀਟ, ਸਾਸੇਜ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਮੀਟ ਸਮੇਤ ਚਰਬੀਦਾਰ ਮੀਟ



ਿਜ਼ਅਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਿਧਤ ਭੋਜਨ ਿਜਵ ਿਚਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਕ
ਫੂਡ, ਭੁੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ , ਫਚ ਫਾਈਸ ਅਤੇ ਡੀਪ ਫਾਇਡ ਭੋਜਨ

ਥੋੜੀ-ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਚੁਣੋ ਜੇ ਤੁਸ ਇਹ ਭੋਜਨ ਖ ਦੇ ਹੋ।

ਚੀਨੀਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ

ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੀਨੀਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਖ ਦੇ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧ
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ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌ ਿਟਕ ਤੱਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਸਰ ਤ ਬਚਾ ਦੇ ਹਨ। ਚੀਨੀਯੁਕਤ
ਭੋ ਜ ਨ ਨੂੰਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ:


ਿਮੱਠੀ ਕਾੱਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਿਜਹੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਲੇਮਨ
ੋ ਡ, ਫਰੂਟ ਿਡੰਕਸ ਅਤੇ ਪੋਪ ਜ ਸੋਡੇ ਦੀ ਬਜਾਇ
ਪਾਣੀ, ਿਫੱਕੀ ਚਾਹ ਜ ਕਾੱਫੀ ਪੀਓ।



ਚੀਨੀਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਿਜਵ ਿਮੱਠ ਅਨਾਜ, ਬੇਕ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ , ਕੇਕ, ਡੋਨਟਸ, ਕਡੀ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਾਲੇ
ਭੋ ਜ ਨ ਨੂੰਸੀਮਤ ਕਰੋ ।

ਥੋੜੀ-ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਚੁਣੋ ਜੇ ਤੁਸ ਇਹ ਭੋਜਨ ਖ ਦੇ ਹੋ।

ਸਿਕਅ ਰਹੋ।

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰਿਸਹਤਮੰਦ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਬਹਤਰ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰਵੀ ਘੱਟ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਵਜ਼ਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ
ਤੇ ਠਿਹਰਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੱਧਮ ਤ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਿਮੰਟ (2½ ਘੰਿਟਆਂ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ ਿਜਹਨ ਦਾ ਤੁਸ
ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ਿਜਵ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨਾ, ਤੈਰਾਕੀ ਜ ਬਾਈਿਕੰਗ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ10 ਤ 15
ਿਮੰਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਵੰਡੋ।



ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਕਿਰਆਵ ਿਜਵ ਿਕ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ, ਭਾਰੀ ਯਾਰਡ ਕੰਮ ਜ ਹਰ ਹਫਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਬਡ ਦੀ ਵਰਤ
ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲ ਿਕ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਿਕਸ
ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕੰਨੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਟੀਮ ਤ ਪਤਾ ਕਰੋ।

ਹਰ ਰੋਜ ਕੈਲ ੀਅਮ ਅਤੇ ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ ਦੀ ਿਸਫਾਰ

ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਲਵੋ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕੈਲ ੀਅਮ
ਅਤੇ ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੌ ਿਟਕ ਤੱਤ ਹਨ।

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ:


ਹਰ ਰੋਜ ਅਿਜਹੇ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪੀਓ ਜੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਕੈਲ ੀਅਮ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਿਵੱਚ

Pun: Breast Cancer: Healthy Eating After a Diagnosis
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ਘੱਟ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ (ਮਲਾਈਰਿਹਤ, 1%, 2%) ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ (ਦਹੀ, ਕੇਿਫਰ ਅਤੇ ਕਾਟੇਜ
ਪਨੀਰ) ਅਤੇ ਕੈਲ ੀਅਮ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਸੋਇਆ ਜ ਦੂਜੇ ਪਲ ਟ ਅਧਾਿਰਤ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ਾਮਲ ਹਨ। ਦੁੱਧ
ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਫੈਟ ਚੁਣੋ।


ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਤ ਪਿਹਲ ਇੱਕ ਆਹਾਰ ਿਵਿਗਆਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤ ਉਿਚਤ ਪੌ ਿਟਕ ਤੱਤ ਪਾਪਤ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਤਰ ਰਹੋ (ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਆਹਾਰ ਤ

ਉਮਰ

ਉਦੇਸ਼ ਬਾਬਤ

19-50 ਸਾਲ

1000
ਿਮ.ਗਾ./ਿਦਨ

2500 ਿਮ.ਗਾ/ਿਦਨ

50 ਤ ਵੱਧ ਸਾਲ

1200 ਿਮ.ਗਾ/ਿਦਨ

2000 ਿਮ.ਗਾ/ਿਦਨ

ਕੁੱਲ)

ਿਵੱਚ
ਿਵਟਾਿਮਨ D ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ:


ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਜ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਿਵਟਾਿਮਨ D ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਹਨ ਦੁੱਧ, ਫੋਰਟੀਫਾਇਡ ਸੋਇਆ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਦਾ-ਆਧਾਿਰਤ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ, ਅਤੇ ਚਰਬੀਦਾਰ
ਮੱਛੀ।



ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਤ ਿਵਟਾਿਮਨ D ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ ਖਾਣ ਤ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 400
IU ਿਵਟਾਿਮਨ D ਪੂਰਕ ਆਹਾਰ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।

ਉਮਰ

ਉਦੇਸ਼ ਬਾਬਤ

ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਤਰ ਰਹੋ (ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਆਹਾਰ ਤ ਕੁੱਲ)

19-70 ਸਾਲ

600 IU/ਿਦਨ

4000 IU/ਿਦਨ

70 ਤ ਵੱਧ ਸਾਲ ਿਵੱਚ

800 IU/ਿਦਨ

4000 IU/ਿਦਨ

ਹੋਰ ਿਵਚਾਰ:
ਕਈ ਔਰਤ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਜ ਪੂਰਕ ਆਹਾਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜ ਛਾਤੀ ਦੇ
ਕਸਰ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਪਭਾਵ ਕਾਰਨ ਉਹਨ ਤ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ, ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ ਕੋਈ
Pun: Breast Cancer: Healthy Eating After a Diagnosis
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ਉਿਚਤ ਖੋਜ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਜ ਖਾਸ ਪੂਰਕ ਆਹਾਰ ਲੈਣਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰਬਦਲਦਾ
ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।

ਸੋਇਆ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ

ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੋਇਆ ਭੋਜਨ (ਿਜਵ ਸੋਇਆਬੇਵਰੇਿਜਸ, ਸੋਇਆ ਿਗਰੀਆਂ, ਟੋਫ,ੂ ਟੈਮਪੇਹ ਅਤੇ ਏਡਾਮੇਮ (ਹਰਾ,
ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਇਆਬੀਨ)) ਅਤੇ ਪੀਸੇ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਫਾਇਟੋਐਸਟੋਜਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਫਾਇਟੋਐਸਟੋਜਨ (ਜ ਪੌਦਾ
ਐਸਟੋਜਨ) ਪੌਿਦਆ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਹਾਰਮੋਨ ਐਸਟੋਜਨ ਵ ਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚ
ਿਪਛਲੀ ਖੋਜ ਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ ਿਕ ਸੋਏ ਿਵਚਲੇ ਫਾਇਟੋਐਸਟੋਜਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਖੋਜ ਤ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸੋਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ ਦੇ ਿਨਦਾਨ ਤ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੌਦਾ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਫਾਇਟੋਐਸਟੋਜਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ।


ਸੋਇਆ ਉਤਪਾਦ
»

ਸੋਇਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਿਹੱਸੇ ਿਵਿਭੰਨ ਆਹਾਰ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਏ ਦਾ
ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਹੱਸਾ ਹੈ: 250 ਿਮਲੀ. (1 ਕੱਪ) ਸੋਇਆ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ, 125 ਿਮਲੀ. (½ ਕੱਪ)
ਟੋਫ,ੂ 60 ਿਮਲੀ. (¼ ਕੱਪ) ਭੁੰਨੀਆਂ ਸੋਇਆ ਿਗਰੀਆਂ, ਜ 175 ਿਮਲੀ. (¾ ਕੱਪ) ਏਡਾਮੇਮ
(ਤਾਜ਼ਾ, ਹਰੀ ਸੋਇਆਬੀਨ)

»



ਸੋਇਆਪੂਰਕ ਆਹਾਰ, ਿਜਵ ਸੰਗਿਣਤ ਜ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੋਇਆ ਉਤਪਾਦ ਲੈਣ ਤ ਬਚੋ।

ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ
»

ਪੀਸੀ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ, 15 ਤ 30 ਿਮਲੀ.(1 ਤ 2 ਚਮਚ) ਤੱਕ ਪਿਤਿਦਨ ਨੂੰਿਵਿਭੰਨ ਆਹਾਰ ਦੇ
ਿਹੱਸੇ ਵਜ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਿਕ, ਇਹ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੋਖਣ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ
ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਪੀਸੀ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰਪਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ ਨਹ ।

»

ਅਲਸੀ ਦੇ ਸਾਬਤ ਬੀਜ ਫਾਇਟੋਐਸਟੋਜਨ ਦੇ
ਅੰਤੜੀ ਿਵੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜ ਦੇ ਹਨ।

ਚ ਸਰੋਤ ਨਹ ਹਨ। ਬੀਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਬਨ ਟੁੱਟੇ

ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਿਚੰਿਤਤ ਹੁੰਦੇੁ ਹਨ ਜੋ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ
ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਧਾ ਪੇਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਗਾਵ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਕੈਨਡਾ
ਿਵੱਚ ਪਤੀਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਘੱਟ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਿਵਟਾਿਮਨ D ਅਤੇ ਪੋਟੀਨ ਦਾ ਚੰਗਾ
Pun: Breast Cancer: Healthy Eating After a Diagnosis
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ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਆਹਾਰ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਲਕੋਹਲ: ਐਲਕੋਹਲ ਪੀਣਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਗਆਤ ਨਹ ਹੈ
ਿਕ ਕੀ ਐਲਕੋਹਲ ਪੀਣਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੜ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਨਹ । ਕਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ,
ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਕ ਔਰਤ ਐਲਕੋਹਲ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਪਤੀ ਿਦਨ ਇੱਕ ਿਡੰਕ ਤ ਵੱਧ ਨਾ ਲੈਣ ਜ ਿਬਲਕੁਲ
ਨਾ ਲੈਣ।

ਇੱਕ ਿਡੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ:


5%ਬੀਅਰ, ਸਾਇਡਰ ਜ ਕੂਲਰ ਦੀ 341 ਿਮਲੀ. (12 oz.) ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ



12% ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 142 ਿਮਲੀ. (5 oz.) ਦੇ



43 ਿਮਲੀ. (1.5 oz.) 40% ਸਿਪਿਰਟਸ (ਿਜਵ, ਰਾਈ, ਵੋਡਕਾ, ਿਵਸਕੀ, ਰੰਮ, ਿਜਨ) ਦੇ

ਪੂਰਕ ਆਹਾਰ: ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜ ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਖਾਸ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ, ਿਵਟਾਿਮਨ ਅਤੇ ਖਿਣਜ ਪੂਰਕ
ਆਹਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਪੂਰਕ ਆਹਾਰ ਲੈਣਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ
ਨੂੰਬਦਤਰ ਹੋਣ ਜ ਮੁੜ ਤ ਹੋਣ ਤ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹ ਹਨ ਿਕ ਪੂਰਕ ਆਹਾਰ ਕਸਰ ਦੇ
ਉਪਚਾਰ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ ਹੋਰ ਅਣਇੱਛਤ
ੁ ਪਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਸਰ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਦੌਰਾਨ,
ਸਟਡਰਡ ਮਲਟੀਿਵਟਾਿਮਨ ਖਿਣਜ ਪੂਰਕ ਆਹਾਰ ਲੈਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਚੰਿਤਤ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤ ਉਿਚਤ ਿਵਟਾਿਮਨ ਅਤੇ ਖਿਣਜ ਨਹ ਿਮਲ ਰਹੇ ਜ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਕ ਆਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤ ਆਹਾਰ ਿਵਿਗਆਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋ ਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, 8-1-1 ਤੇ
ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ ਸੀ ਡਾਈਟੀ ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਡਾਈਟੀ ੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ
ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ/ਗਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰਦਸੇ ਗ ੀ/ਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾ ਾ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
8-1-1 ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤ ਵੱਧ ਭਾ ਾਵ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 8-1-1 ਡਾਇਲ
ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਨਵੀਗੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾਏਗਾ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾ ਾ
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ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਭਾ ਾ ਬੋਲੋ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ
ਲਈ, “ਪੰਜਾਬੀ”/“Punjabi” ਕਹੋ), ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਭਾ ੀਆ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠ ਿਦੱਤਾ ਸਾਧਨ ਦੇਖੋ :


ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ ਸੀ www.healthlinkbc.ca – ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪਾਪਤ ਗੈਰ.

ਐਮਰਜਸੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰੋ।
ਇਹਨ ਸੋਤ ਨੂੰਪਕਾ ਨ ਵੇਲ਼ੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨੀ ਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ ਨੂੰਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੇਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ।

ਿਵਤਰਕ:

ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ. (HealthLinkBC) (ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ ਡਾਇਲ-ਏ-ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ Dial-ADietitian) ਿਵਖੇ ਆਹਾਰ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ (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 ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਿਵਖੇ ਜ 8-1-1 `ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
.

ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗਾ ਤ । ਤਰਜਮਾਕਾਰ 130 ਤ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
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