

ਗਦੂਦ (ਪੋਸਟੇਟ) ਕਸਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਖਾਣ
ਸਬੰਧੀ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼

ਗਦੂਦ ਦੇ ਕਸਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤ ਬਾਅਦ ਿਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ ਦੇ ਕਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰਨ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ
ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਿਧਐਨ ਇਹ ਸੁਝਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਭ ਤਭ ਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗਦੂਦ ਦੇ ਕਸਰ ਨੂੰਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਜ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋਈਏ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰਿਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹਨ ਭੋਜਨ ਨੂੰਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ ਬਾਰੇ ਅਿਧਐਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਗਦੂਦ ਦੇ ਕਸਰ ਦੇ
ਵਾਧੇ ਨੂੰਵਧਾ ਜ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰਖਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਗੈਰ ਯੋਜਨਾ ਤ ਭਾਰ ਘਿਟਆ ਹੈ, ਜ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ
ਕੀਮੋਥਰ
ੈ ਪ
ੇ ੀ ਜ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਲਾਜ ਤ ਮਾੜੇ ਪਭਾਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਰਚੇ ਿਵਚਲੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਬਹਤਰੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜ ਨੂੰਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ (ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਪੌਦੇ ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਪੌਦੇ ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਹਨ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ ਦੀ
ਸੰਤੁਿਲਤ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੌਦੇ ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:


ਸਬਜ਼ੀਆਂ



ਫ਼ਲ
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ਸੰਪਰ
ੂ ਨ ਅਨਾਜ



ਦਾਲ (ਮਸਰ, ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਛੋਲ)ੇ



ਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ।

ਪੌਦੇ ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਿਸਰਫ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੀ ਨਹ ਹੁੰਦੀ। ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਟ (ਬੀਫ਼, ਸੂਰ, ਜੰਗਲੀ ਪੰਛੀ,
ਪੋਲਟਰੀ) ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦ ਿਜਵ ਿਕ ਅੰਿਡਆਂ ਨੂੰਵੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਪਲੇਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਪਲੇਟ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਨਾਲ,
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਪਲੇਟ ਮੀਟ ਅਤੇ ਿਵਕਲਿਪਕ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਅਕਸਰ ਮੀਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਲੀਆਂ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰੋ।

ਸਾਬਤ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਪੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਪੌਦੇ ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ ਦੇ ਿਵਟਾਿਮਨ, ਖਿਣਜ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹਨ ਿਵੱਚ ਕੈਲੋਰੀਆਂ, ਨਮਕ,

ਪਰ ਪਾਈ ਖੰਡ ਅਤੇ ਫ਼ੈਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਕ-ਤੱਤ

ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਦੇ ਅਧਾਰਤ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਿਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਨੂੰਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾ ਦੇ ਰਿਹਣਾ ਅਸਾਨ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰਘੱਟ ਰੇਸ਼ਾ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰਸੀਿਮਤ ਕਰੋ ਿਜਵ ਿਕ ਛਾਣ-ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਿਸਰੀਅਲ, ਆਲੂ-ਬੁਖਾਰੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ
ਅਤੇ ਫਲ ਦੇ ਿਛਲਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਰਤ ।

ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਆਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜ ਇਸਨੂੰਬਣਾਏ ਰੱਖੋ।
ਗਦੂਦ ਦੇ ਕਸਰ ਤ ਪੀੜਤ ਉਹਨ ਪੁਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਭਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰਮੋਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਖੋਜ ਇਹ ਸੁਝਾ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਭਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਸਰ ਦੇ ਮੁੜ ਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨ ਿਸਹਤ ਿਚੰਤਾਵ ਦੇ ਜੋਖਮ
ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਸਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰਸੰਭਾਲਣ ਿਵੱਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰਆਪਣੇ ਭਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾਵ ਹਨ, ਤ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰੋ।

ਪਰ ਿਮਲਾਈ ਖੰਡ ਅਤੇ ਫ਼ੈਟ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰਸੀਿਮਤ ਕਰੋ।
ਪਰ ਿਮਲਾਈ ਖੰਡ ਅਤੇ ਫ਼ੈਟ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੂੰਖਾਣ
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ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਭਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਕਸਰ ਤ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਸ਼ਕਤੱਤ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਪਰ ਿਮਲਾਈ ਖੰਡ ਅਤੇ ਫ਼ੈਟ ਨੂੰਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ:

ਿਮੱਠੀ ਕੌਫੀ ਜ ਚਾਹ, ਿਸ਼ਕੰਜਵੀ, ਫਲ ਅਧਾਰਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਪੌਪ ਆਿਦ ਵਰਗੇ ਿਮੱਠ ਤਰਲ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ, ਬਗੈਰ ਿਮੱਠ ਤ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਪੀਓ।



ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਪਿਹਲ ਤ ਿਤਆਰ ਭੋਜਨ , ਵੱਧ ਫ਼ੈਟ ਜ ਿਮੱਠ ਵਾਲੇ ਪੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਸਨਕ ਭੋਜਨ ਨੂੰਸੀਿਮਤ
ਕਰੋ ਿਜਵ ਿਕ ਿਚਪਸ, ਫਚ ਫਾਈਜ਼, ਗਿਹਰੇ ਤਲੇ ਭੋਜਨ, ਬੇਕ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ , ਆਈਸ ਕੀਮ, ਅਤੇ
ਿਬਸਕੁੱਟ। ਜੇ ਤੁਸ ਇਹ ਭੋਜਨ ਖ ਦੇ ਹੋ ਤ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਿਹੱਸੇ ਛੋਟੇ ਰੱਖੋ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੈਲ ੀਅਮ ਅਤੇ ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ ਦੀ ਿਸਫਾਰ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਲਵੋ।
ਗਦੂਦ ਦੇ ਕਸਰ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਲਈ:


ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸੋਤ ਖਾਓ ਜ ਪੀਓ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਧੀਆਂ ਸੋਤ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧਉਤਪਾਦ (ਿਜਵ ਿਕ ਦਹ ਅਤੇ ਕੇਿਫਰ) ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਇਆ ਸੋਇਆ ਜ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਤ
ਹੋਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।



ਦੁੱਧ-ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਫ਼ੈਟ (2% ਜ ਘੱਟ M.F.) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।



ਜੇ ਤੁਸ ਭੋਜਨ ਤ ਲੋੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਪਲੀਮਟ (ਪੂਰਕ-ਆਹਾਰ) ਵਰਤ।



ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ ਦੀ ਸੋਤ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਜ ਪੀਓ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਧੀਆਂ ਸੋਤ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ,
ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਇਆ ਸੋਇਆ ਅਧਾਰਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਹੋਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ,
ਫ਼ੈਟ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ, ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।



ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ ਦੇ
ਭੋਜਨ ਸੋਤ ਤ ਇਲਾਵਾ 400 IU ਦੇ ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ ਸਪਲੀਮਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਵੋ।
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ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ
ਉਮਰ

ਮਾਤਰਾ, ਿਮਲੀਗਾਮ (ਿਮ.ਗਾ.) ਿਵੱਚ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ ਦੀ
ਮਾਤਰਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਿਨਟ (IU) ਿਵੱਚ

ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਇਸ ਤ ਹੇਠ

19-50
ਸਾਲ

1000

2500

600 IU

51-70
ਸਾਲ

1000

2000

600 IU

70 ਸਾਲ

1200

2000

800 IU

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਾ

ਰੱਖੋ

ਤ ਵੱਧ
ਮੌਜੂਦਾ ਭੋਜਨ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
ਬਹੁਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵ ਗਦੂਦ ਦੇ ਕਸਰ

ਤੇ ਪਭਾਵ ਪਾ ਦੇ

ਹਨ। ਹਾਲ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਨਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਖੋਜ ਇਹ ਸੰਕਤ
ੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ
ਅਤੇ ਹੋਰਨ ਨੂੰਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਦੂਦ ਦੇ ਕਸਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ:


ਟਮਾਟਰ ਉਤਪਾਦ ਿਜਵ ਿਕ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ, ਸੌਸ, ਜੂਸ ਅਤੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਟਮਾਟਰ।



ਕਰੂਸੀਫਰਸ (ਗੋਭੀ ਸ਼ੇਣੀ ਵਾਲੇ ਪੌਿਦਆਂ ਅਧਾਰਤ) ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿਜਵ ਿਕ ਬੁਆਇ ਚੋਏ, ਬੋਕਲੀ, ਬੰਦ-ਗੋਭੀ,
ਫੁੱਲ-ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਕੇਲ।



ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਫ਼ੈਟ ਿਜਵ ਿਕ ਏਵੋਕਡ
ੈ ੋ, ਬੀਜ਼, ਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਿਜਵ ਿਕ ਰਾਈ
ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਤੇਲ।

ਸੀਿਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ:


ਪਸ਼ੂ ਫ਼ੈਟ ਿਜਵ ਿਕ ਫ਼ੈਟ ਵਾਲਾ ਮੀਟ, ਮੁਰਗਾ ਜ ਮੁਰਗੀ ’ਤੇ ਚਮੜੀ, ਵੱਧ ਫ਼ੈਟ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ-ਉਤਪਾਦ
(2% M.F. ਤ ਵੱਧ) ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਬੇਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ।
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ਰੈਡ ਮੀਟ।



ਪੋਸਸ
ੈ ਕੀਤੇ ਮੀਟ, ਿਜਵ ਿਕ ਡੇਲੀ ਮੀਟ, ਬੈਕਨ ਅਤੇ ਸੌਸੇਜ।

ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੋੜ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਮੱਛੀ, ਸੋਇਆ ਭੋਜਨ, ਅਲਸੀ, ਅਨਾਰ ਖਾਣ, ਜ ਕੌਫੀ ਅਤੇ
ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗਦੂਦ ਦੇ ਕਸਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਿਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ
ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪੌਦੇ ਅਧਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ ਉਹਨ ਨੂੰਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਪਲੀਮਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਇਸ ਸਮ ਕੋਈ ਠਸ ਖੋਜ ਨਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਿਦਖਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਵਟਾਿਮਨ, ਖਿਣਜ ਜ ਹਰਬਲ ਸਪਲੀਮਟ ਲੈਣ ਨਾਲ
ਕਸਰ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਤ ਜ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤ ਰੁਕਗ
ੇ ਾ। ਕੁਝ ਖੋਜ ਤ ਇਹ ਸੁਝਾ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਪਲੀਮਟ ਸੰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਿਵਟਾਿਮਨ ਈ ਅਤੇ ਸੇਲੇਨੀਅਮ ਸਪਲੀਮਟ ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ
ਗਦੂਦ ਦੇ ਕਸਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਗਦੂਦ ਦੇ ਕਸਰ ਨੂੰਰੋਕਣ ਜ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਵਟਾਿਮਨ ਅਤੇ ਖਿਣਜ ਸਪਲੀਮਟ ਲੈਣ ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ।
ਜੇ ਤੁਸ ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਿਵੱਚ ਲੋੜ ਦੇ ਿਵਟਾਿਮਨ ਅਤੇ ਖਿਣਜ ਨਹ ਿਮਲ ਰਹੇ, ਤ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਲਈ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀ-ਿਵਟਾਿਮਨ ਅਤੇ ਖਿਣਜ ਸਪਲੀਮਟ ਲੈਣਾ ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਪਲੀਮਟ ਲੈਣ ਤ ਪਿਹਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ 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 ਾ
ਿ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।
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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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