ਸਾਊਥ ਵਾਰਵਵਕਸ਼ਾਇਰ
NHS ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱ ਸਟ
ਵਾਰਵਵਕਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾ
ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ) ਸਬੰ ਧੀ
ਮਾਮਲੇ

ਸਰੀਰ ਵਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰ ਬਰਕਰਾਰ
ਰੱ ਖਣ ਵਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ

ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਤ ਿੱ ਚ ਤਦਿੱ ਿੀ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਿਰਲ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲਿੱਗੇ, ਗਾੜ੍ਹੇ ਿਰਲ
ਲੈ ਣ ਾਲੇ , ਜਾਂ ਫੀਤ ੰ ਗ ਤਿਊਬ ਜ਼ਰੀਏ ਿਰਲ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਤ ਅਕਿੀਆਂ ’ਿੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਿੁਹਾ ੇ ’ਿੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਤਸਹਿ-ਸੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾ ਰ ਿੋਂ
ਅਗਲੇ ਰੀ ਸਲਾਹ ਲ ੋ।

ਹਾਈ ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾਮਲੇ

ਤਰਲ ਵਸਹਤ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਰ ਪਰ ੀਕਸਰ ਇਸ ਦੀ ੀਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ

ਰਦੀ ਹਰਪ ਿੁਹਾ ਾ ਸਰੀਰ ਲਗਭਗ 60%

ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਤਣਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੁਹਾ ੇ ਿੱ ਲੋਂ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੀ ਮਾਿਰਾ ਤ ਿੱ ਚ ਿਰਲ ਨਾ ਪੀਣ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਤ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਗਤਹਰੇ ਰੰ ਗ
ਦਾ ਤਪਸ਼ਾਬ, ਘਿੱ ਿ ਾਰ ਤਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਤਸਰਦਰਦ ਥਕਾ ਿ ਹੋਣੀ ਅਿੇ ਇਕਾਗਰਿਾ ਤ ਿੱ ਚ ਕਮੀ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਮਾਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:


ਕਬਜ਼



ਤਪਸ਼ਾਬ ਸਬੰ ਧੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਿੇ ਅਸੰ ਜਮਿਾ (ਤਪਸ਼ਾਬ ਨਾ ਰੋਕ ਪਾਉਣਾ)



ਤ ਿੱ ਗਣਾ



ਿੁਹਾ ੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਤਸਆ ਾਂ



ਪਰੈਸ਼ਰ ਅਲਸਰ



ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਮਾੜ੍ੀ ਤਸਹਿ



ਬਲਿੱ ਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਤਸਆ ਾਂ




ਾਇਬਿੀਜ਼ (ਪਰਬੰਧਨ ਦੀ)
ਉਲਝਣ

ਹਰੇਕ ਤ ਅਕਿੀ ਿੱ ਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਧ ਦੇ ਿੌਰ ’ਿੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਤਦਨ ਤ ਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 1 1/2—2 ਤਲਿਰ (6—8 ਗ ਲਾ ਸ ) ਿਰਲ
ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹਰ?
ਿਰਲ ਦਾ ਅਰਥ ਮਤਹਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪੇਯ-ਪਦਾਰਥ/ਭੋਜਨ ਹਨ ਜੋ ਿਰਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਜਹਨਾਂ
ਤ ਿੱ ਚ ਸਕ ੈਸ਼, ਕੌ ਰਜਲ (ਪੁਸ਼ਿੀਕਾਰ ਪੇਯ), ਚਾਹ, ਕੌ ਫੀ, ਪੌਪ, ਦੁਿੱ ਧ, ਸੂਪ, ਜੈਲੀ ਅਿੇ ਫਲ ਦਾ ਜੂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਰ ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਦਨ ਵਵੱ ਚ ਵਕੰ ਨਾ ਤਰਲ ਵਲਆ ਸੀਪ
ਹਰੇਕ ਤਰਲ ਨੰ ਪੀਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੰ ਕੱ ਟ ਵਦਓਪ ਹਰੇਕ ਿਸ ੀਰ 200 ਤਮ.ਲੀ. ਜਾਂ 1/3 ਤਪੰ ਿ ਦੇ ਿਰਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ
ਿਰਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਿਾਂ ਦਿੱ ਸੋ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਤਕੰ ਨੇ ਨੂੰ ਨਤਜਿੱ ਤਿਆ ਹੈ (¼, ½, ¾)।

ਸਫਾ 2

ਹਾਈ ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾਮਲੇ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹਰ?
ਆਪਣੇ ਵਪਸ਼ਾਬ ਨੰ ਦੇਖੋ

1
1 , 2 , 3 ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੰ ਗੀ
ਮਾਿਰਾ

ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਿਰਲ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ। ,

4 ਤੋਂ 8 ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰਲ ਲਰ ਣੀ

3
4

ਨਹੀਂ

5

6 , 7 , 8 ਪਾ ਣੀ ਦੀ

6

ਮਾ ਿ ਰਾ ਤ ਿੱ ਚ ਕ ਮੀ -

7

ਪੀ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ

8

ਿੁ ਹਾ ਨੂੰ ਤਜ਼ ਆ ਦ ਿ ਰ ਲ

ਰੰ ਗ ਦੇਖ।ੋ ਜੇ ਤਪਸ਼ਾਬ ਗਤਹਰੇ ਰੰ ਗ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿੇਜ ਗੰ ਧ

1 ਤੋਂ 3 ਤੱ ਕ ਵਪਸ਼ਾਬ ਵਸਹਤਮੰ ਦ (ਠੀਕ) ਹਰ

2

4 , 5 ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਿਰਾ ਿਾਂ
ਹੈ ਪਰ ਚੰ ਗੀ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ

ਹਰ ਾਰ ਿੌਇਲਿ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਪਸ਼ਾਬ ਦਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ!
ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੱ ਲੋਂ ਕੀਿੇ ਜਾਂਦੇ ਤਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਿਰਾ
ਬਾਰੇ ਤ ਚਾਰ ਕਰੋ।

ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬਹੁਿ ਤਜ਼ਆਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਿਰਾ ਤ ਿੱ ਚ ਤਪਸ਼ਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਿਰਲ ਪੀਣ ਦੀ ਮਾਿਰਾ ਤ ਿੱ ਚ ਾਧਾ
ਕਰੋ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾੀ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਲ ਲਰ ਣ ਵਵੱ ਚ ਵਕਵੇਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹਰ:


ਿਰਲ ਦੀ ਬੋਿਲ ਖਰੀਦੋ ਅਿੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿੱ ਖੋ।



ਆਪਣੇ ਉੱਿਣ ਸਮੇਂ, ਹਰੇਕ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਅਿੇ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਜਾਣ ੇਲੇ ਿਰਲ ਪੀਓ।



ਿਰਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਹਲਾਂ ਿੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ - ਤਦਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤ ਿੱ ਚ ਜਿੱ ਗ ਜਾਂ ਫਲਾਸਕ ਭਰੋ ਅਿੇ ਆਖਰ ਿਿੱ ਕ
ਸਾਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ (ਪੀਣ) ਦਾ ਿੀਚਾ ਤਮਿੱ ਥੋ।



ਆਪਣੇ ਫੋਨ ’ਿੇ ਖਾਸ ਸਤਮਆਂ ਲਈ ਅਲਾਰਮ ਸੈੈੱਿ ਕਰੋ ਜੋ ਿੁਹਾਨੂੰ ਿਰਲ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹੈ।



ਆਪਣੇ ਫਲ, ਸਲਾਦ ਅਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਤ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰੋ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤਰਲ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ

ਦੋਂ:



ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤ ਿੱ ਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ।



ਕਸਰਿ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਅਿੇ ਕਸਰਿ ਿੋਂ ਬਾਅਦ।



ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਕੰ ੀਸ਼ਨ ( ਾਿਾਨਕੂਲ) ਕਮਤਰਆਂ ਤ ਿੱ ਚ ਜਾਂ ਹ ਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤ ਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਸਫਾ 3

ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਤਬਆਨ
ਸਾਊਥ ਾਰਤ ਕਸ਼ਾਇਰ NHS ਫਾਊਂ ੇਸ਼ਨ ਿਰਿੱ ਸਿ ਤ ਖੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ (ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾ) ਅਿੇ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਿਾ ਿੱ ਜੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਅਿੇ
ਤ ਤਭੰ ਨਿਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਚਨਬਿੱ ਧ ਹਾਂ। ਸਾ ੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਿੀ ਤ ਿੱ ਚ ਸਾ ੇ ਕੋਲ ਨੀਿੀ ਬਾਰੇ ਤਬਆਨ ਹੈ ਜੋ ਸੇ ਾ
ਉਪਯੋਗਕਰਿਾ ਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਿੇ ਸਿਾਫ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾ ੀ ਚਨਬਿੱ ਧਿਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਿ ਿੌਰ ’ਿੇ ਰੇਖਾਂਤਕਿ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਿੁਹਾ ੇ ਅਿੇ ਿੁਹਾ ੇ ਪਤਰ ਾਰ ਕੋਲ ਤਨਰਪਿੱ ਖਿਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਾਉਣ ਅਿੇ ਿੁਹਾ ੇ ਇਲਾਜ ਅਿੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਤਲਆਂ ਤ ਿੱ ਚ ਰੂਿੀਨ
ਤ ਿੱ ਚ ਿੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਮਾਣ ਅਿੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤ

ਹਾਰ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੁਹਾ ੇ

ਤ ਰੁਿੱ ਧ ਤਕਸੇ ੀ ਅਧਾਰ ’ਿੇ ਤ ਿਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਜਾ ੇਗਾ ਤਜਸ ਤ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਮਰ, ਅਸਮਰਿੱ ਥਾ, ਾਕਿਰੀ ਕਾਰਜ-ਪਰਤਕਤਰਆ ਜ਼ਰੀਏ
ਤਲੰਗ ਬਦਲੀ, ਤ ਆਹ ਜਾਂ ਤਸ ਲ ਪਾਰਿਨਰਤਸ਼ਪ, ਗਰਭਅ ਸਥਾ ਅਿੇ ਪਰਸੂਿੀ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਸਥਾ, ਸੈਕਸ ਜਾਂ ਤਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ।
ਿੁਹਾ ੇ ਤਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇ ਾ ਉਪਯੋਗਕਰਿਾ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਿੇ ਸਾ ੇ ਸਿਾਫ ਨਾਲ ,ਮਾਣ ਅਿੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤ

ਹਾਰ ਕਰੋ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾ ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ, ਬਰੇਲ, ਆ ੀਓ ਿੇਪ, ਤ ਸਕ ਜਾਂ ਿੱ ੇ ਤਪਰੰ ਿ ਤ ਿੱ ਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

PALS (ਪੀ.ਏ.ਐਲ.ਐਸ.)
ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਲਾਹ ਸਬੰ ਧੀ ਿਾਲਮੇਲ ਸੇ ਾ (Patient Advice Liaison Service) (PALS) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ
ਸਥਾਨਕ ਤਸਹਿ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਤਕਸੇ ੀ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਤਚੰ ਿਾ ਾਂ ਾਸਿੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਰ ਾਰਾਂ ਲਈ ਗੁਪਿ ਸੇ ਾ ਹੈ।
ਿੁਸੀਂ 01926 600 054 ’ਿੇ ਤਸਿੱ ਧੀ ਿੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਈਮੇਲ: Pals@swf t.nhs.uk ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ PALS ਦਫ਼ਿਰ, ਜੋ ਹਸਪਿਾਲ
ਦੇ ਲੇ ਤਕਨ ਰੋ

ਾਲੇ ਦਾਖਲੇ ਤ ਿੱ ਚ ਸਤਥਿ ਹੈ, ਤ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਤ ਅਕਿੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੇ ਾ ਿਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਰ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:

Dietetic Department
George Eliot Hospital
Nuneaton

Dietetic Department
Warwick Hospital
Warwick

ਿੈਲੀ: 024 7686 5098

ਿੈਲੀ: 01926 495321 ਐਕਸਿ. 4258

ਲੇ ਖਕ

ਰਤਜਸਿਰ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ

ਤ ਭਾਗ

ਾਇਿੈਤਿਕਸ

ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ

024 768 65098/01926 495321 x4258

ਪਰਕਾਸ਼ਿ ਕੀਿਾ

ਜਨ ਰੀ 2016

ਸਮੀਤਖਆ

ਜੂਨ 2022

ਸੰ ਸਕਰਨ ਨੰ.
SWH ਨੰ.
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