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Pun: Eating Guidelines for Reactive Hypoglycemia 
 
© 2016 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 

ਰੀਐਕਿਟਵ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ (Reactive 
Hypoglycemia) ਵਾਲੇ ਲੋਕ  ਲਈ 
ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਲਈ ਸੇਧ   

ਰੀਐਕਿਟਵ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਉਹ ਲੋ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ (ਸ਼ੂਗਰ) ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਖਾਣ ਤ ਚਾਰ ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ।  

ਰੀਐਕਿਟਵ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ  ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਚੰਤਾ, ਿਦਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, 
ਿਚੜਿਚੜਾਪਣ (ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਗਸਤ ਜ  ਬੇਚੈਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ), ਿਹਲਣਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਭੁੱਖ, ਚੱਕਰ 

ਆਉਣੇ, ਧੁੰਦਲੀ ਿਦਸ਼ਟੀ, ਸੋਚਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਬੋਹੇਸ਼ੀ।  

ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੱਧਰ  ਨੂੰ ਸਿਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ  ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਨਸੁਿਖਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।  

 

ਰੇ ਿਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (ਲਗਭਗ ਹਰ ਿਤੰਨ ਘੰਿਟਆਂ ਤੇ) ਛੋਟੇ ਸੰਤੁਿਲਤ ਖਾਣੇ ਜ  ਸਨਕ ਖਾਓ।  

� ਹਰ ਖਾਣੇ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਭੋਜਨ ਸਮੂਹ  ਿਵੱਚ ਘੱਟੇ ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਸਨਕ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸਮੂਹ  ਿਵੱਚ ਦੋ 

ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਚੁਣੋ। ਕੌਰਨਬੈਡ (ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ) ਅਤੇ ਿਚਲੀ (ਮੀਟ ਅਤੇ 

ਿਵਕਲਪ,ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ (ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪ) ਦੇ ਖਾਣੇ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

� ਿਜਆਦਾ ਸੱਕਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ  ਅਤੇ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ  ਿਜਵ ਿਕ ਡੋਨੱਟਸ, ਜੰਮਾਏ ਗਏ ਿਮੱਠ ਪਦਾਰਥ  

(desserts), ਫਲ  ਦੀ ਮਿਹਕ ਵਾਲੇ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ  ਅਤੇ ਿਬਨ  ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ  ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ 

ਕਰੋ।  

� ਖਾਿਣਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਿਮਆਦ  ਤ ਬਚੋ।  
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ਹਰ ਖਾਣੇ ਿਵੱਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਿਨੰਮੀ (low) ਗਲਾਈਸੀਿਮਕ ਇੰਨਡੈਕਸ ਵਾਲੇ 

ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਚੁਣੋ।  

ਇੰਨ  ਿਕਸਮ  ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੱਧਰ  ਨੂੰ ਸਿਥਰ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ  ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :  

� ਓਟਮੀਲ, ਓਟ ਦਾ ਚੋਕਰ ਅਤੇ ਜ  

� ਸੁੱਕੇ ਮਟਰ, ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਲ   

� ਉਨ  ਦੇ ਿਛਲਿਕਆਂ ਸਮੇਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ।  

ਹਰ ਿਦਨ 5- 10 ਗਾਮ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਓ।  

ਿਨੰਮ ੀ (low) ਗਲਾਈਸੀਿਮਕ ਇੰਨਡੈਕਸ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ  ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

� ਓਟਸ, ਪਿਰਵਰਿਤਤ (converted)/ਅੰਿਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਬਾਲੇ (ਪਾਰਬੌਇਲਡ) ਗਏ ਚਾਵਲ, ਜ ਅਤੇ 

ਬੁਲਗਰ  

� ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਪੀਸੇ ਗਏ ਆਟੇ ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਰਤ ਭਾਰੇ ਅਨਾਜ  ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਡਬਲਰੋਟੀਆਂ ਿਜਵ ਿਕ ਪੰਪਰਿਨਕਲ 

ਡਬਲਰੋਟੀ  

� ਸੁੱਕੇ ਬੀਨਜ਼, ਮਟਰ ਅਤੇ ਦਾਲ ।  

ਿਜਆਦਾਤਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ  ਅਤੇ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ  ਦੀ ਗਲਾਈਸੀਿਮਕ ਇੰਨਡੈਕਸ 

ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜ  ਿਨੰਮੀ (low) ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ  ਨੂੰ ਹਰ ਖਾਣੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ 

ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਿਨੰਮੀ (low) ਗਲਾਈਸੀਿਮਕ ਇੰਨਡੈਕਸ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਵਅੰਜਨ ਿਵਧੀਆਂ 

ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ  ਨੂੰ ਅਨਕੁੂਲ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।  

ਜੇ ਤੁਸ  ਸ਼ਰਾਬ ਪ ਦੇ ਹੋ, ਤ  ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੇ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ  ਿਜਵ ਿਕ ਪੌਪ ਅਤੇ ਜੂਸ ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਣ ਤ 

ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੌਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਓ।  

ਸ਼ਰਾਬ ਕੇਵਲ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਪੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ: ਔਰਤ  

ਲਈ ਪਤੀ ਿਦਨ 2 ਿਡੰਕ ਜ  ਹਰ ਹਫਤੇ 10 ਿਡੰਕ  ਤ ਵੱਧ ਨਹ  ਅਤੇ ਮਰਦ  ਲਈ ਪਤੀ ਿਦਨ 3 ਿਡੰਕ ਜ  ਹਰ 
ਹਫਤੇ 15 ਿਡੰਕ  ਤ ਵੱਧ ਨਹ । ਇੱਕ ਿਡੰਕ ਹ:ੈ  
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� 341 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (12 ਆ ਸ) 5% ਬੀਅਰ, ਸਾਈਡਰ ਜ  ਕੂਲਰ ਦੀ ਬੋਤਲ  

� 142 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (5 ਆ ਸ) 12% ਵਾਇੰਨ ਦਾ ਗਲਾਸ  

� 43 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (1.5 ਆ ਸ) 40% ਸਿਪਿਰਟਸ ਜ  ਆਇਸ ਵਾਇਨ ਦਾ ਸ਼ੌਟ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ 

ਿਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ।  

 

. HealthLinkBC Files #68h ਰੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ  

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੇਵਾਵ  ਦੀਆਂ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ  ਡਾਕ ਰਾਹ  (8-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ) ਜ  . ਆਨਲਾਇਨ ਉਪਲਬਧ 
ਹਨ :  

� . ਰੀਐਕਿਟਵ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਲਈ ਸਪਲ ਮੀਨੂ  

. ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸੋਤ  

. "ਈਿਟੰਗ ਵੈਲ ਿਵਦ ਕੈਨਡਾਜ਼ ਫੂਡ ਗਾਇਡ"  

. ਕਨਡੀਅਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ  "ਗਲਾਈਸੀਿਮਕ ਇੰਨਡੈਕਸ" ਅਤੇ "ਿਬ ਡ ਦ ਬੇਿਸਕਸ"  

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 

http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/Punjabi/hfile68h-P.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthyeating/
http://www.healthlinkbc.ca/healthyeating/sample-menu-reactive-hypoglycemia.html
http://www.dietitians.ca/Downloads/Factsheets/Food-Sources-of-Soluble-Fibre.aspx
http://www.healthcanada.gc.ca/foodguide
http://www.diabetes.ca/
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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।  

http://www.healthlinkbc.ca/healthyeating

