ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਚੰ ਗਾ ਭੋਜਨ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ

ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰ ਦ
ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ।

ਪੁਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਪਦਿਕ
ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰ ਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਮੀਦ ਨਾ ਛੱ ਡੋ। ਤਪਦਿਕ (ਟੀ ਬੀ) ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਾਮਯਾਬ ਇਲਾਜ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਤਿੰ ਨ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :
1.

ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲਓ – ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰ ਗੀ
ਦਵਾਈ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹਤਰ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹੋ,ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱ ਕ ਲੈਂ ਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਵਾਈ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
2.	 ਆਰਾਮ ਕਰੋ – ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
3.	 ਚੰ ਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ – ਚੰ ਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀ ਬੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਭੁੱ ਖ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ
ਥਕਾਵਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ
ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਰੋਜ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਫੂਡ ਗਾਇਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਖਾਣੇ ਦੇ
ਹਰੇਕ ਗਰੁਪ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰ ਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਕੋਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫੂਡ ਗਾਇਡ ਦੀ
ਕਾਪੀ ਮੰ ਗੋ।ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, 905-799-7700
ਉੱਤੇ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੋ।
ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਭੁੱ ਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੱ ਕ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ,ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱ ਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ :
•
•
•
•
•
•

ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱ ਖ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱ ਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਉਸੀ ਵੇਲੇ ਖਾਓ। ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਘੱ ਟ ਥੱ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਉਹ ਖਾਣੇ ਖਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱ ਖਣ, ਸੁੰ ਘਣ,ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਚੰ ਗੇ ਲੱਗਣ।
ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰ ਦ ਖਾਣੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲਿਆਉਣ।
ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਖਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।
ਹੌਲੀ ਖਾਓ; ਖਾਣ ਵਿੱ ਚ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰ ਦ ਸੰ ਗੀਤ ਸੁਣੋ। ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਖਾਓ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:
• ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਖਾਓ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ।
• ਉਹ ਖਾਣੇ ਖਾਓ ਜੋ ਠੰਡੇ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹਨ।
• ਤੇਲ ਵਾਲੇ , ਤਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਿਰਚੀ ਵਾਲੇ ਖਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।
• ਟੋਸਟ, ਕਰੈਕਰ,ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪਲ ਜੂਸ,ਕਰੈਨਬੇਰੀ
ਜੂਸ,ਬਰੌਥ ਜਾਂ ਸੂਪ ਜਾਂ ਜੇਲੇਟਿੰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਡੇਜਰਟਾਂ ਖਾਓ।
• ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਗਭਗ ਅੱ ਧੇ ਘੰ ਟੇ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੋ।
• ਅਰਾਮਦਾਇਕ,ਖੁੱ ਲੇ ਕਪੜੇ ਪਾਓ।
• ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਏ ਗਏ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱ ਖੋ, ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ
ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮਤਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰ ਤਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ
ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰੇ।
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ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੈਂ ਕੁਝ ਭਾਰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?
• ਭੁੱ ਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰ ਨੇ ਉੱਤੇ
ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਓ।
• ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਨੱਟ ਬਟਰ, ਗਿਰੀਆਂ, ਬੀਜ,
ਔਵੋਕਾਡੋ, ਹੋਮੋਜਿਨਾਈਜਡ ਦੁੱ ਧ, ਮਿਲਕਸ਼ੇਕ, ਪੁਡਿੰਗਜ,ਆਇਸ
ਕ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਮ ਸੂਪ ਖਾਓ।
• ਨੇਮਕ ਤੌਰ ਨਾਲ ਸਨੈਕ ਖਾਓ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਗਲੇ
ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਦੋ ਘੰ ਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੈਕ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱ ਖ ਲੱਗਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੋਏ।
ਮੈਨੰ ੂ ਕਿੰ ਨਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ
ਹਟਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੂਟਮ (ਲੇ ਸਦਾਰ ਪਦਾਰਥ)
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ
ਪੀਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤਰਲ
ਪਦਾਰਥ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹਲਕੇ ਰੰ ਗ (ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ
ਉੱਤੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ) ਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਚਾਹ, ਹਰਬਲ ਚਾਹ, ਜਾਂ ਕੌ ਫੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਜੂਸ,ਦੁੱ ਧ,ਸੂਪ ਅਜਮਾਓ। ਸਾਰੇ ਤਰਲ
ਪਦਾਰਥ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੁਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਪਦਿਕ..ਜਾਰੀ
ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ?
ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਡ੍ਰਿੰ ਕਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰ ਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਗਰ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਅੰ ਗ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਦਬਾ
ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੈਡ ਵਾਇਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਕਈ ਡ੍ਰਿੰ ਕਸ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਪਰਭਾਵ
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ?
ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ
ਪਰਭਾਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਦਰਦ,ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ, ਚੱ ਕਰ ਆਉਣ
ਅਤੇ ਮਤਲੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ
ਅਜਿਹੇ ਸੰ ਭਵ ਖਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੈਕ ਕਰੋ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਦਵਾਈਆਂ
ਲੈਂ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੰ ੂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ?
ਹਰ ਰੋਜ ਕੈਨੇਡਾ ਫੂਡ ਗਾਇਡ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਗਰੁਪਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਈ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਓ। ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿੰ ਨ
ਬੀ 6, ਵਿਟਾਮਿੰ ਨ ਸੀ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਏ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤਾ ਟੇਬਲ ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ :

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ :

ਖਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ :

ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ।

ਸਾਰੇ ਮੀਟ, ਪੋਲਟਰੀ, ਫਿਸ਼, ਸੁਕਾਏ ਗਏ/ਕੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਧੇ (ਮਟਰ, ਬੀਨਜ, ਦਾਲਾਂ),
ਅੰ ਡੇ, ਦੁੱ ਧ, ਯੋਗਰਟ, ਚੀਜ ਅਤੇ ਸਕਿੰ ਮ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ (ਸੂਪਾਂ ਅਤੇ ਕੈਸਰੋਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪਾਓ)

ਰੱ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿੰ ਨ ਬੀ
6(ਪਾਇਰੀਡੋਕਸੀਨ)।ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿੰ ਨ
ਬੀ 6 ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਮੀਟ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਵਰ),ਫਿਸ਼,ਪੋਲਟਰੀ,ਗਿਰੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਜਲਨੱਟਸ, ਅੱ ਖ
ਰੋਟ,ਮੂੰ ਗਫਲੀਆਂ),ਚਨੇ,ਸੋਏਬੀਨਜ,ਬਰੌਕਲੀ,ਬਰੱ ਸਲ ਸਪਰਾਊਟਸ,ਫੁੱ ਲ ਗੋਭੀ,ਮਟਰ, ਕੇਲੇ,
ਖਰਬੂਜੇ, ਅੰ ਗੂਰ, ਸੁੱ ਕੇ ਫਲ (ਖਜੂਰਾਂ,ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼,ਅੰ ਜੀਰ), ਹੋਲ ਗ੍ਰੇਨ ਸੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਡ,
ਵ੍ਹੀਟ ਜਰਮ

ਮਸੂੜਿਆਂ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਸੱ ਟਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ
ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿੰ ਨ ਸੀ।

ਕੀਵੀ, ਸੰ ਤਰੇ, ਗਰੇਪਫਰੂਟ,ਲੈ ਮਨ, ਲਾਇਮ, ਖਰਬੂਜੇ, ਸਟਰੌਬੇਰੀਆਂ, ਬਰੌਕਲੀ, ਪੱ ਤਾ ਗੋਭੀ,
ਫੁੱ ਲ ਗੋਭੀ,ਕੇਲ, ਸਵੀਟ ਪੈਪਰਜ, ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂ

ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੱ ਕ
ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਆਇਰਨ ।

ਬੀਫ, ਵੀਲ, ਪੋਰਕ, ਹੈਮ, ਲਿਵਰ, ਫਿਸ਼, ਚਿਕਨ (ਡਾਰਕ ਮੀਟ ਵਿੱ ਚ ਜਿਆਦਾ ਆਇਰਨ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ), ਸੁਕਾਏ ਗਏ/ਕੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਧੇ (ਮਟਰ, ਬੀਨਜ, ਦਾਲਾਂ), ਸੁੱ ਕੇ
ਫਲ (ਪ੍ਰੂਨ, ਪ੍ਰੂਨ ਜੂਸ, ਖਜੂਰਾਂ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਖੁਰਮਾਨੀਆਂ), ਹੋਲ ਗ੍ਰੇਨ ਸੀਰੀਅਲ, ਕ੍ਰੀਮ ਆਫ
ਵ੍ਹੀਟ, ਐਨਰਿਚ ਕੀਤਾ ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਡ, ਗੂੜ੍ਹੇ ਹਰੇ ਰੰ ਗ ਦੀਆਂ ਪੱ ਤੇਦਾਰ ਸਬਜੀਆਂ, ਅੰ ਡੇ,
ਗਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਆਦਾ
ਆਇਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿੰ ਨ ਸੀ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਓ।

ਹੱ ਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ।

ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌ ਟੋਜ ਚੀਜ, ਯੋਗਰਟ, ਚੀਜ, ਸੋਏਬੀਨਜ,
ਫੋਰਟੀਫਾਇਡ ਸੋਏ ਬੇਵਰੇਜ, ਟੋਫੂ, (ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਵਿੱ ਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ),
ਬਰੌਕਲੀ, ਕੇਲ, ਸਾਰਡੀਨਜ ਅਤੇ ਹੱ ਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖਾਧੀ ਗਈ ਸੈਮਨ, ਬੇਕ ਕੀਤੇ ਬੀਨਜ
(ਕੈਨ ਵਿੱ ਚ), ਬਦਾਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲਾ ਸੰ ਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ।

ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸ੍ਤ
ਰੋ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 905-799-7700 ਉੱਤੇ ਪੀਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਅਪ੍ਲ
ਰੈ 2010 (ਮਾਰਚ 11, 2011 ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ)।

ਈਟਿੰ ਗ ਵੈਲ ਵਿੱ ਥ ਕੈਨੇਡਾ ਫੂਡ ਗਾਇਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ healthcanada.gc.ca/foodguide ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
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