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Pun: Healthy Eating Guidelines for People with Heart Failure 
 
© 2012 ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ.ਆਫ਼ ਕੈਨਡਾ। ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਛਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਸੋਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
 
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮ ਵਰੇ ਜ  ਿਕਸੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਿਟਸ਼ੀਅਨ ਤ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਸਿਲੰਗ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇ  ਕਰਨਾ ਨਹ  ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸੇਧ  
ਿਦਲ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ  ਲਈ 
ਿਦਲ ਫ਼ੇਲ ਉਸ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਿਦਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖ਼ਨੂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹ  ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 

ਲੋੜ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਤੱਤ ਨਹ  ਿਮਲਦੇ। ਕੁੱਝ ਹਾਲਤ  ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆ,ਂ ਗੁਰਿਦਆਂ ਅਤੇ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ  ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਜ  ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ 
ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

� ਸਾਹ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ/ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਆਉਣਾ  

� ਥਕਾਵਟ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ  

� ਲੱਤ , ਪੈਰ  ਅਤੇ ਿਢੱਡ ਿਵਚ ਸੋਜਸ਼  

ਇਨ  ਲੱਛਣ  ਕਰ ਕੇ ਿਦਲ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ‘ਕੰਜੈਸਿਟਵ ਹਾਰਟ ਫ਼ੇਿਲਓਰ’ ('congestive heart failure') 
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਫ਼ੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ  ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 

ਦਵਾਈਆਂ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋ। ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ 

ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 

 

� ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵਚ 2000 ਿਮ.ਗਾ. ਤ ਘੱਟ ਨਮਕ ਲੈਣ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ। ਨਮਕ ਿਵਚ ਸੋਡੀਅਮ ਿਮਲਦਾ 

ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨਮਕ ਜੋ ਅਸ  ਖ ਦੇ ਹ  ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ  ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਮੀਟ, ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ, ਸਾਸ 

ਅਤੇ ਸੂਪ ਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਨਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਪਾਣੀ (ਤਰਲ) ਜਮ  ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਇਸ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਪ 

ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਪਾਣੀ ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

» ਖਾਣੇ ਿਵਚ ਨਮਕ ਿਕਵ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ  ਨੂੰ ਦੇਖੋ।  
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� ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਘੱਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮ ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਤੋਲੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਿਵਚ ਤੇਜ਼ੀ 

ਨਾਲ (ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵਚ 1.5 ਿਕੱਲੋ ਜ  3 ਪਡ) ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ  ਦਾ ਸੰਕੋਚ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

� ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। 

» ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਿਲਤ ਖਾਣੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨਡਾ ਦੀ ਫ਼ਡੂ ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ। ਕੈਨਡਾ 

ਦੀ ਫ਼ਡੂ ਗਾਈਡ ਇਸ . www.healthcanada.gc.ca/foodguide ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

» ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ  ਸਰਗਰਮ ਨਹ  ਹੋ ਤ  ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 

ਿਮਲੋ। ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕੈਨਡਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਐਕਟੀਿਵਟੀ ਗਾਈਡ ਇਸ . 
www.csep.ca/guidelines ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਜੇ ਸਿਹਜੇ ਘੱਟ ਕਰ,ੋ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ½-1 ਿਕੱਲੋ (1-2 ਪਡ) ਤ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ । 

» ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Additional 
Resources ਦੇਖੋ।  

� ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਓਮੇਗਾ-3 ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਿਦਲ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਟਲਤਾਵ  

ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

» ਕੈਨਡਾ ਦੀ ਖਾਣਾ ਗਾਈਡ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ 2 ਖ਼ੁਰਾਕ  ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ, 
ਮੈਕਰੇਲ, ਸੈਮਨ ਅਤੇ ਟਰਾਊਟ ਚੰਗੀ ਚੋਣ ਹਨ।  

» ਓਮੇਗਾ-3 ਫ਼ੈਟ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ  ਿਵਚ ਅਲਸੀ, ਕੈਨਲਾ ਦਾ ਤੇਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਰੋਟ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ।  

» ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਓਮੇਗਾ-3 ਫ਼ੈਟ ਨਹ  ਿਮਲ ਰਹੀ ਤ  ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਜ  

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਓਮੇਗਾ-3 ਦੇ ਸੰਪੂਰਕ  ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।  

� 341 ਿਮ.ਿਲ. (12 ਔਸਂ) ਬੀਅਰ (5% ਅਲਕੋਹਲ)  
� 142 ਿਮ.ਿਲ. (5 ਔਸਂ) ਵਾਈਨ (12% ਅਲਕੋਹਲ)  
� 43 ਿਮ.ਿਲ. (1.5 ਔਸਂ) ਸ਼ਰਾਬ/ਸਿਪਰਟ (40% ਅਲਕੋਹਲ)  

http://www.healthcanada.gc.ca/foodguide
http://www.csep.ca/guidelines
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ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ:  

� ਤਮਾਕੂ ਪੀਣਾ ਛੱਡੋ। ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਿਦਲ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਦਾ ਹ,ੈ ਖ਼ਨੂ 

ਿਵਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਨੂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਨਕੁਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਕੂ ਪੀਣਾ 

ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਇੱਟਨਾਓ ਨੂੰ 8-1-1 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜ  . www.QuitNow.ca ਦੇਖੋ ਜ  ਆਪਣੇ 

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।  

� ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਸੱਖੋ।  

 

ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ. (HealthLinkBC) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ . www.HealthLinkBC.ca ਦੇਖੋ ਿਜਸ ਿਵਚ 

ਐਮਰਜਸੀ ਤ ਿਬਨ  ਹਾਲਤ  ਲਈ ਿਸਹਤ ਵਾਸਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼  ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ 

ਹਨ।  

� ਿਦਲ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣਾ- ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ. (HealthLinkBC) ਦੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ . 
http://www.healthlinkbc.ca/kb/content/special/hw44415.html#tp1753
4 ਤੇ ਦੇਖੋ। 

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੇਵਾਵ  ਦੀਆਂ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ  ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਡਾਕ ਰਾਹ  (8-1-1 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ)ੋ ਜ  ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 

ਤੇ . www.healthlinkbc.ca/healthyeating ਦੇਖੋ: 

� ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਦਮ: ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ  

� ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਦਮ: ਅਮਲ ਕਰਨਾ  

� ਸੋਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਘੱਟ ਖਾਣਾ।  

� ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਵਾਲੇ ਖਾਿਣਆਂ ਦੇ ਿਵਕਲਪ।  

� ਸੋਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਲਈ ਲੇਬਲ ਪੜਨ।  

� ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ।  

� ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਖਾਣੇ ਖਾਣਾ।  

http://www.quitnow.ca/
http://www.healthlinkbc.ca/
http://www.healthlinkbc.ca/kb/content/special/hw44415.html#tp17534
http://www.healthlinkbc.ca/kb/content/special/hw44415.html#tp17534
http://www.healthlinkbc.ca/healthyeating
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© 2012 ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ.ਆਫ਼ ਕੈਨਡਾ। ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਛਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਸੋਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
 
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮ ਵਰੇ ਜ  ਿਕਸੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਿਟਸ਼ੀਅਨ ਤ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਸਿਲੰਗ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇ  ਕਰਨਾ ਨਹ  ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

� ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਵਾਲੇ ਖਾਿਣਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ।  

ਇਹਨ  ਸੋਤ  ਨੂੰ ਪਕਾ ਨ ਵੇਲ਼ੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨੀ ਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ  ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸੇਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ  ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ। 

 

 
ਿਵਤਰਕ: 
 
ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ. (HealthLinkBC) (ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ ਡਾਇਲ-ਏ-ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ  Dial-A-
Dietitian) ਿ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/healthyeating ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਵਖੇ ਜ  8-1-1 `ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ੋ

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