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ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱ ਸਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ 

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਅਤ ੇਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਮਨਪਟਣ ਦੇ ਤਰੀਮਕਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਜਹ ੇਸ਼ਬਦ ਮਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਕੀਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਵਆਮਖਆ ਅੰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੂਚੀ ਮਵੱਚ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਵੱਚ ਮਕਵੇਂ ਬਲੋਣਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਆਹਾਰ-ਮਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨੰੂ ਪੱੁਛ।ੋ  

ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ-ਫੋਨ 0808 808 00 00ਤੇ, ਮੈਕਮਮਲਨ 

ਕੈਂਸਰ ਸੁਪੋਰਟ (Macmillan Cancer Support) ਨੰੂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਹਨ, 

ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਵੱਚ ਦੱਸੋ ਮਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਕਹੋ “ਪੰਜਾਬੀ”)। 

ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਵੱਚ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ macmillan.org.uk/translations ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ 

 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਨਮਨਸਲਖਤ ਬਾਰੇ ਹੈ:  
• ਕੈਂਸਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੰੂ ਮਕਵੇਂ ਪਰਭਾਮਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਥਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਮਕ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਜਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 

• ਮੰੂਹ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ   

• ਮਦਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਛਾਤੀ ਮਵੱਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਬਦਹਜਮੀ 

• ਅੰਤੜੀ ਮਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

• ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱ ਖ ਅਤੇ ਭਾਰ ਮਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

• ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਮਕਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 

• ਸ਼ਬਦ ਸੂਚੀ 

•  ਪੰਜਾਬੀ ਮਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ 

Eating problems and cancer: 

PUNJABI 
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ਕੈਂਸਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨ ੰ  ਸਕਵੇਂ ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ  

ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਇਸਦ ੇ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕੈਂਸਰ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱ ਸਸਆਵਾਂ  
ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਦੇ ਮਕਸ ਮਹੱਸੇ ਮਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਮਵੱਚ ਮਨਮਨਮਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ: 

• ਜੀ ਮਚਲਦਾ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ  

• ਮਤਲੀ ਹੋਣਾ   

• ਦਰਦ  

• ਬਦਹਜਮੀ 

• ਭਾਰ ਘੱਟਣਾ। 

ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱ ਸਸਆਵਾਂ 
ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਣ, ਪੀਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਮਵੱਚ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਮਮੂਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਮਕ ਕੁਝ ਦਾ ਤੁਹਾਡ ੇਉੱਤ ੇਮਜਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਭਾਵ 

ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਮਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਕਸੇ ਆਹਾਰ-ਮਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਜੋਖਮ (ਘੁੱ ਟ ਪਰਤੀਰੁੱ ਸਖਆ) 

ਕੈਂਸਰ ਅਤ ੇਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਤੀਰੱਮਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਕਮਜੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸਨੰੂ ਘੱਟ 

ਪਰਤੀਰੱਮਖਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਮਹੰਦ ੇਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧ ਜੋਖਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਭੋਜਨਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਗੈਸਮਟਰਕ (ਪੇਟ) ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਬਣਾਉਂਦ,ੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦ ੇਅਤ ੇਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ 

ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਵੀ ਮਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਸਰ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਣਗੇ। 
’ਮਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ’ ਤੱਥਸ਼ੀਟ ਮਵੱਚ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਵੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ 

macmillan.org.uk/translations। 
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ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਹਾਰ 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰਧੀ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਜਾਂ 
ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਹਾਰ-

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਇੰਨੇ ਥਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਜਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 
ਬਹੁਤ ਮਜਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਮਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮਵੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ 
ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਮਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤ ਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਮਵੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਵੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਆਰ ਭੋਜਨ, ਜੰਮੇ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਡੱਬਾ-ਬੰਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਮਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਮਹਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਫਰੀਜਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੋੇੇਜਨ 

ਬਣਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤ ੇਇਸਨੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਰੀਜ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਕੇ 

ਹੰੁਦ ੇਹੋ।  

• ਆਪਣੇ ਪਮਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਕੁਝ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਮਵੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖਾਣ ਮਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਆਹਾਰ-ਮਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ 

ਨੰੂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਮਵਖੇ ਭੋਜਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਮਵਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 

ਆਪਣੇ ਮ ੰ ਹ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨਾ 

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਮ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ, ਮੰੂਹ-ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਕਸੇ ਵੀ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।  

ਆਪਣ ੇਮ ੰ ਹ ਨ ੰ  ਤੰਦਰ ਸਤ ਰੁੱ ਖਣਾ 

• ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਮਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸਟ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। 
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• ਹਰ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਅਤ ੇਸ਼ਾਮ, ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ, ਜੀਭ ਅਤ ੇਦੰਦਾਂ ਨੰੂ ਬੱਮਚਆਂ ਵਾਲੇ ਨਰਮ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-
ਹੌਲੀ ਸਾਫ ਕਰੋ। ਦੰਦਾਂ ਮਵੱਚ ਤੀਲੇ (ਟੁਥਮਪਕ) ਨਾ ਮਾਰੋ ਅਤ ੇਫਲਾਸ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 

ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਪੱੁਛ ਲਓ। 

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਦੰਦ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਲੋ ਮਵੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਮਭਗੋ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਦਨ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਮਜੰਨਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਮਦਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜ ਨਾ ਲੱਗੇ। 

• ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ਮਪਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਦੁੱ ਧ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। 

• ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੋਂ ਮਮਲੀ ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
 

ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ ਮ ੰ ਹ ਦ ਖਦਾ ਹੈ 

• ਮਜਆਦਾ ਗਰਮ ਜਾਂ ਮਜਆਦਾ ਠੰਡ ੇਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਠੰਡੇ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਮਡਰੰ ਕਸ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

• ਮਡਰੰ ਕਸ ਮਵੱਚ ਪੀਸੀ ਬਰਫ ਪਾਓ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਨੰੂ ਬਰਫ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਆਂ ਮਵੱਚ ਜਮਾਓ – ਬਰਫ ਦੀ 
ਇੱਕ ਢੇਲੀ ਚੂਸਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਮਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਕੁਝ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਦੰਦਾਂ ਨੰੂ ਲੱਗ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜੇ ਉਹ ਖੱਟ ੇਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਖੱਟ ੇਜੂਸ ਮਪਓ ਮਜਵੇਂ ਆੜ ੂਜਾਂ 
ਬਲੈਕ-ਕਰੰਟ।  

• ਸਟਰਾ (ਪੀਣ ਦੀ ਨਲੀ) ਰਾਹੀਂ ਮਪਓ। 

• ਨਮਕੀਨ ਜਾਂ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ - ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਸਖਤ ਅਤ ੇਖੁਰਦੁਰੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ ਮਜਵੇਂ ਉਪਰਲੀ ਸਖ਼ਤ ਪਰਤ ਵਾਲੀ ਡਬਲਰੋਟੀ, ਟੋਸਟ ਜਾਂ 
ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ। 

• ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਚਟਨੀਆਂ ਅਤ ੇਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮੀਯੁਕਤ ਰੱਖੋ। 

• ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਦਰਦ-ਮਨਵਾਰਕ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਨੰੂ ਮਨਗਲਣ ਮਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰੂਹ ਬਹੁਤ ਮਜਆਦਾ ਦੁਖ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜੈਲ ਜਾਂ ਤੇਜ ਮਾਉਥਵਾਸ਼ ਮਲਖ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੱੁਛ ੇਬਗੈਰ ਮਕਸੇ ਦਵਾਸਾਜ ਤੋਂ ਮਾਉਥਵਾਸ਼ ਨਾ ਖਰੀਦ,ੋ ਮਕਉਂਮਕ ਇਹ ਬਹੁਤ 

ਤੇਜ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰੂਹ ਬਹੁਤ ਮਜਆਦਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਮਕੀਨ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਰਲੇ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਮ ੰ ਹ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱ ਸਸਆਵਾਂ 

ਮ ੰ ਹ ਸ ੁੱ ਕਣਾ 
ਰੇਮਡਓਥੈਰੇਪੀ ਨੰੂ ਮਸਰ ਅਤ ੇਗਰਦਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਰ ਗਰੰ ਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹਾਨੀ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਕਾਰਨ ਮੰੂਹ ਸੱੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰੂਹ ਸੱੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਤ ਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

• ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਉਥਵਾਸ਼, ਲੋਮਜੰਜ, ਬਣਾਵਟੀਲਾਰ ਸਪਰੇਜ ਜਾਂ ਜੈੈੱਲ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਡਰੰ ਕ ਰੱਖੋ ਅਤ ੇਮਨਯਮਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਪਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਬਸਤਰ ਤੇ ਜਾਓ 

ਜਾਂ ਮਕਤ ੇਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱ ਟ ਭਰੋ। 

• ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਨਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮਛੜਕੋ। 

• ਬਰਫ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਜਾਂ ਆਇਸ ਲੌਲੀਜ ਚੂਸੋ। 

• ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਟਨੀਆਂ ਅਤ ੇਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। 

• ਚਾਕਲੇਟ, ਪੇਸਟਰੀ, ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਅਤ ੇਹੋਰ ਖੁਸ਼ਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੋਜ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹ ਖਾਣ ਮਵੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹਨ।  

• ਬਗੈਰ-ਮਮੱਠੇ ਵਾਲੀ ਚਊਇੰਗ ਗਮ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ – ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਖੁਸ਼ਕ ਬੁੱ ਲਹਾਂ ਤੇ ਬੁੱ ਲਹਾਂ ਦੇ ਬਾਮ ਜਾਂ ਵੈਸਲੀਨ® ਵਰਤ।ੋ 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਮਚੱਟੀ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। 
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ਸ ਆਦ ਬਦਲਣਾ 
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਭਾਮਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਹ ੇ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਤ ਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

• ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਸਾਲੇ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਜਮਨੰਗ ਵਰਤ।ੋ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰੂਹ ਦੁਖਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਮਕਉਂਮਕ ਕੁਝ ਮਸਾਲੇ ਅਤ ੇਸੀਜਮਨੰਗ ਇਸਨੰੂ ਹੋਰ ਮਵਗਾੜ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

• ਮਤੱਖੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਭਜੋਨ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਜਵੇਂ ਤਾਜੇ ਫਲ ਅਤ ੇਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰੂਹ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਮਕਉਂਮਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰੂਹ ਦਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਠੰਡ ੇਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਗਰਮ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਠੰਡ ੇਮੀਟ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਚਾਰ ਜਾਂ ਚਟਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਮੰੂਹ ਮਵੱਚ ਧਾਤ ੂਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਾਸਮਟਕ ਦੇ ਛੁਰੀ-ਕਾਂਮਟਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। 

• ਮੱਛੀ, ਮਾਸ ਅਤ ੇਅੰਮਡਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚਟਨੀ ਮਵੱਚ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀਨੇਟ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਲ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਧਾਤ ੂਮਜਹਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਚੱਟਾ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ 
ਭੋਜਨਾਂ ਨੰੂ ਅਜਮਾਓ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਫਲੀਆਂ ਅਤ ੇਦਾਲਾਂ। 

 

ਚਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸਨਗਲਣ ਸਵੁੱ ਚ ਸਮੁੱ ਸਸਆਵਾਂ 
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਸਪੀਚ ਐਡਂ ਲੈਂਗਵੇਜ ਥੈਰੇਮਪਸਟ (SALT) ਜਾਂ ਆਹਾਰ-ਮਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਮਨਗਲਣ ਮਵੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਡਰੰ ਕ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੰੂ ਦੱਸੋ।  
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ਤ ਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

• ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਦਰਦ-ਮਨਵਾਰਕ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਬਾਉਣ 

ਜਾਂ ਮਨਗਲਣ ਮਵੱਚ ਔਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।  

• ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨੰਮੇ ਸੇਕ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪਕਾਓ ਅਤ ੇਖਾਣ ਮਵੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਇਸਨੰੂ ਬਲੈਂਡ ਕਰ (ਪੀਸ) ਲਓ। 

• ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਚਟਨੀ ਜਾਂ ਤਰੀ ਪਾਓ। 

• ਮੀਟ ਅਤ ੇਸਬਜੀਆਂ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕਮੜਆਂ ਮਵੱਚ ਕੱਟ ਲਓ। 

• ਡਬਲਰੋਟੀ ਦੇ ਖੁਰਦਰੇ ਪਾਮਸਆਂ ਨੰੂ ਕੱਟ ਮਦਓ।  

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਮਕ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡ ੇਗਲੇ ਮਵੱਚ ਅਟਕ ਮਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਮਡਰੰ ਕ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ। 

• ਭੋਜਨ ਮਡਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੀਨੂ ਮਵੱਚ ਨਰਮ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਮਵਕਲਪ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਵੱਚ ਖਾਣਾ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੰਪੂਰਕ ਹਨ ਮਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ 

ਮਵੱਚ ਮਡਰੰ ਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਮਵੱਚ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

 

 

ਸਦਲ ਕੁੱ ਚਾ ਹੋਣਾ, ਛਾਤੀ ਸਵੁੱ ਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ 
ਮਤਲੀ ਮਸਹਸ ਸ ਕਰਨਾ 
ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਮਜਵੇਂ ਕਬਜ ਜਾਂ ਮਜਗਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲੀ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਮਦੱਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਇਨਹ ਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਮਲਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ, ਮਕਉਂਮਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਕਸਮਾਂ ਹਨ ਮਜਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਮਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 

 

https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/treating/index.html#162757
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/side-effects-and-symptoms/eating-problems/constipation.html#103894


ਪੰਨਾ8 ਕ ੁੱ ਲ 20 ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 2018: ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਅਤ ੇਕੈਂਸਰ 

ਤ ਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

• ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਮਦੱਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਦੋਂ ਅਤ ੇਮਕਵੇਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦੱਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਮਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

• ਸੱੁਕੇ ਭੋਜਨ, ਮਜਵੇਂ ਕਰੈਕਰਜ ਜਾਂ ਸਾਦ ੇਮਬਸਕੁਟਾਂ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਮਮਲਦੀ ਹੈ 

ਅਤ ੇਮਦੱਲ ਘੱਟ ਕੱਚਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਮਦਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬ ੂਨਾਲ ਵੀ ਮਦਲ 

ਕੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਤੇਲ ਵਾਲੇ, ਵਸਾਯੁਕਤ ਜਾਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ। 

• ਹਲਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਮਜਵੇਂ ਪਤਲੇ ਸੂਪ। 

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਥੋੜਹੀ ਤਾਜਾ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। 

• ਖਾਣ ਲਈ ਮੇਜ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਮਸੱਧੇ ਬੈਠੋ, ਅਤ ੇਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਮੰਟ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਰਹੋ। 

• ਅਦਰਕ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਮਦਦਗਾਰ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਜਆਦਾ ਮਮੱਠਾ ਸਵਾਦ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਮਚਾ ਸ਼ਮਹਦ ਦਾ ਪਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

• ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਮਡਰੰ ਕ ਦਾ ਘੁੱ ਟ ਭਰਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਜਵੇਂ ਮਨੰਬ ੂਪਾਣੀ, ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ 

ਜਾਂ ਸੋਡਾ। 

• ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਅ ਪੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਵੱਚਕਾਰ ਪੇਅ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। 

• ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਬੈਂਡਸ® ਪਾਓ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਦਵਾਸਾਜ ਤੋਂ ਮਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਤਨਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਮਦਲ ਘੱਟ ਕੱਚਾ ਮਮਹਸੂਸ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬਜ ਹੈ, ਮਕਉਂਮਕ ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲੀ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ 

ਮਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਦਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
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ਛਾਤੀ ਸਵੁੱ ਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ  

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੇਟ ਦੀ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਲਨ  ਛਾਤੀ 
ਮਵੱਚ ਜਲਨ ਮਮਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਦਹਜਮੀ ਪੇਟ (ਮਢੱਡ) ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਮਹੱਸੇ ਮਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੈ। ਅਮਜਹਾ 
ਅਕਸਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

 

ਤ ਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

• ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਲਨ ਜਾਂ ਬਦਹਜਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 

ਮਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗ ੇਅਤ ੇਇਸਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ। 

• ਅਮਜਹ ੇਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਮਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰ 

ਸਕੋ। 

• ਚਾਕਲੇਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ, ਵਸਾਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਸੌਂਫ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਚ,ੋ ਮਕਉਂਮਕ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 

ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜਆਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਅਤ ੇਰਾਤ ਨੰੂ ਲੇਟ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ। 

• ਮਨਯਮਮਤ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਾਓ। 

• ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45-60 ਮਮੰਟ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟ ੋਨਹੀਂ। 

• ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਢੱਲੇ ਕੱਪੜ ੇਪਾਓ। 

• ਮਸਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। 

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਗਰੇਟ ਪੀਂਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। 

 

ਅੰਤੜੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜੋ ਤ ਹਾਡ ੇਆਹਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

ਕਬਜ਼ 

ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਕਬਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੈਕਜੇਮਟਵਜ 

(ਮੁਲਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾ) ਨਾਮਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ।  
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ਤ ਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

• ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਇਨਹ ਾਂ ਮਵੱਚ ਤਾਜ ੇਫਲ ਅਤ ੇਸਬਜੀਆਂ, ਆਟ ੇਦੀ ਬਰੈਡ, ਚੌਕਰ ਯੁਕਤ 

ਅਨਾਜ, ਅਨਾਜ ਅਤ ੇਫਲਾਂ ਦਾ ਮਮਸ਼ਰਨ, ਦਲੀਆ, ਫਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ, ਦਾਲਾਂ, ਮਟਰ, ਆਟੇ ਦੇ ਚਾਵਲ ਅਤ ੇ

ਆਟ ੇਦਾ ਪਾਸਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

• ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਮਪਓ, ਗਰਮ ਅਤ ੇਠੰਡ ੇਮਡਰੰ ਕਸ ਦੋਵੇਂ। ਹਰਰੋਜ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ 

ਕਰੋ (3½ ਮਪੰਟ)। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਮਵੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। 

• ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਆਲੂਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਰੱਸ, ਆਲੂਬੁਖਾਰੇ, ਸੁਕੀਆਂ ਖੁਬਾਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਅੰਜੀਰ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ 
ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

• ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਪੈਦਲ ਚਲਣਾ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਮਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ-ਮਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ, 

ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।  

ਦਸਤ 

ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਵੱਚ ਮਜਆਦਾ ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਟੀ ਸਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਐਟਂੀਬਾਯੋਮਟਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਸਤ ਲਗ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਸਤ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਸਤ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਹਲਕਾ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਹਾਨੰੂ 

ਦਸਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਮਵਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਨੰੂ ਬਦਲਣ 

ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।  
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ਤ ਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

• ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਮਪਓ (ਹਰਰੋਜ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 2 ਲੀਟਰ ਜਾਂ 3½ ਮਪੰਟ)।  

• ਵੱਡ ੇਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਛਟੋ ੇਭੋਜਨ ਵਧੇਰੇ ਮਨਯਮਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਓ। 

• ਹਲਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਮੱਛੀ, ਮੁਰਗਾ ਅਤ ੇਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਅੰਡ,ੇ ਮਚੱਟੀ ਬਰੈਡ, ਪਾਸਟਾ ਅਤ ੇ

ਚਾਵਲ। 

• ਫਾਈਵਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਘੱਟ ਖਾਓ (ਮਜਵੇਂ ਦਾਵਾਂ, ਕੱਚੇ ਫਲ ਅਤ ੇਸਬਜੀਆਂ)। 

• ਤਲੇ ਅਤ ੇਵਸਾ-ਯੁਕਤ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ ਮਜਵੇਂ ਮਚਪਸਾਂ ਅਤ ੇਬਰਗਰ। 

• ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ। 

ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਮਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਸਤ ਮਵੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਮਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਸਤ-ਰੋਧੀ 
ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਨੰੂ ਮਬਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ 
ਹੈ। 

ਗੈਸ 

ਪੈਲਮਵਕ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ (ਪੇਟ ਦੇ ਮਨਚਲੇ ਮਹੱਸੇ ਮਵੱਚ) ਅਤ ੇਕੁਝ ਮਕਸਮ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਬਜ ਅਤ ੇਕੁਝ ਮਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 

ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।  

ਤ ਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

• ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਾਓ ਅਤ ੇਮਪਓ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਲਓ ਅਤ ੇਭੋਜਨ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਚਬਾਓ। 
• ਫਲੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਅਚਾਰ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਨੇ, ਮਪਆਜ ਅਤ ੇਸੋਡ ੇਵਾਲੇ ਮਡਰੰ ਕਸ ਨਾ ਲਓ। 
• ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਮਵੱਚ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਚਮਚੇ ਘੋਲ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਹਦ 

ਨਾਲ ਇਸਨੰੂ ਮਮੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
• ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
• ਚਾਰਕੋਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ - ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸੇ ਦਵਾਸਾਜ ਤੋਂ ਮਮਲ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ। 
• ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
• ਮਨਯਮਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਟੱਟੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ – ਕਬਜ ਗੈਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/side-effects-and-symptoms/late-effects-pelvic-radiotherapy/index.html#162005
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/bowel-cancer/index.html#164038
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/side-effects-and-symptoms/eating-problems/constipation.html#103894
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ਤ ਹਾਡੀ ਭ ੁੱ ਖ ਅਤੇ ਭਾਰ ਸਵੁੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹਾਰ-ਮਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਮਕ ਭਾਰ ਮਕਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰ ਘਟਣ ਨੰੂ ਮਕਵੇਂ ਰੋਕਣਾ 
ਹੈ।  

ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਬਹ ਤ ਘੁੱ ਟ ਭ ੁੱ ਖ ਲਗਦੀ ਹੈ 

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱ ਖ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਜਹਾ ਮਤਲੀ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰਨ, ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਪੇਅ ਦਾ 
ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥ ੇਕੁਝ ਤਰਕੀਬਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

• ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਜਆਦਾ ਵਾਰ ਖਾਓ। 

• ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗ ੇਮਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਨੈਕਸ ਰੱਖੋ ਮਜਵੇਂ ਮਕਰਸਪਸ, ਮੇਵੇ, 
ਬਦਾਮ, ਪਨੀਰ, ਕਰੈਕਰਜ ਅਤੇ ਦਹੀ। 

• ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਛੋਟੀ ਪਲੇਟ ਮਵੱਚ ਪਰੋਸੋ। 

• ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਾਓ, ਭਜੋਨ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਚਬਾਓ ਅਤ ੇਹਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ 

ਕਰੋ। 

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਭੋਜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀ ਜਾਂ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਸਮੂਦੀ ਲੈ 

ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜਾਂ ਫੁਲ ਫੈਟ ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਅਤ ੇਥੋੜਹੀ ਕਰੀਮ ਵਾਲਾ ਮਮਲਕਸ਼ੇਕ ਜਾਂ ਹਾਟ ਚਾਕਲੇਟ। (ਹੇਠਾਂ ਭੋਜਨ ਪੂਰਕ 

ਦੇਖੋ)। 

• ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਮਹਲਾਂ ਛੋਟੀ ਸ਼ੈਰੀ ਜਾਂ ਬਰਾਂਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱ ਖ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਨ 

ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਪਾਚਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਮਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੱੁਛ ਲਓ। 

• ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱ ਖ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਮਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

• ਮਜਨਹ ਾਂ ਮਦਨਾਂ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱ ਖ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਪਸੰਦੀਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤੜੀ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਬਾਰੇ ਆਹਾਰ-ਮਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ, ਕੈਂਸਰ ਨਰਸ 

ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 
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ਭਾਰ ਘੁੱ ਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ  
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਮਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਣ ਮਵੱਚ ਔਖ ਮਮਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਮਵੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ 
ਕੀਤ ੇਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡ ੇਆਹਾਰ ਮਵੱਚ ਵਧ ਕੈਲੋਰੀਆਂ (ਊਰਜਾ) ਅਤ ੇਪਰੋਟੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

• ਨਾਸ਼ਤ ੇਜਾਂ ਮਮੱਠੇ ਮਵੱਚ ਫੁੱ ਲ-ਫਟੈ ਵਾਲਾ ਦੁੱ ਧ, ਮਸਰਪ, ਸ਼ਮਹਦ ਜਾਂ ਮਮੱਠਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।  
• ਕੈਸੇਰੋਲਜ ਅਤ ੇਸੂਪ ਮਵੱਚ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ, ਫਲੀਆਂ ਅਤ ੇਨੂਡਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। 
• ਗਰਮ ਸੂਪ ਮਵੱਚ ਕਦੁਕੱਸ ਕੀਤੀ ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
• ਫੇਹੇ ਹੋਏ ਆਲੂਆਂ ਜਾਂ ਚਟਨੀਆਂ ਮਵੱਚ ਕਰੀਮ, ਪਨੀਰ ਅਤ ੇਮੱਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
• ਸੈਂਡਮਵਚਾਂ ਮਵੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਮੱਖਣ ਅਤ ੇਮਾਯੋਨੀਜ ਜਾਂ ਸਲਾਦ ਕਰੀਮ ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 

ਭੋਜਨ ਸੰਪ ਰਕ 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ  ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੂਰਕ (ਪੌਸ਼ਮਟਕ ਪੂਰਕ) ਲਓ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ 

ਮਵੱਚ ਵਾਧੂ ਕੈਲਰੀਆਂ (ਊਰਜਾ) ਜਾਂ ਪਰੋਟੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਉਡਰ 

ਦੇ ਰੂਪ ਮਵੱਚ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੇਅ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਆਹਾਰ-ਮਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨੰੂ 

ਇਨਹ ਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਲਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਸਾਜ ਜਾਂ ਸੁਪਰਮਾਰਮਕਟ ਤੋਂ 
ਖਰੀਦ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਤ ਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪ ਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਆਹਾਰ-ਸਵਸ਼ੇਸ਼ੁੱ ਗ ਨ ੰ  ਪ ੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ ਹਾਨ ੰ  ਪ ਰਕਾਂ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਉਹ ਸਸਫਾਸਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਭੋਜਨ ਪ ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ, ਕੈਂਸਰ ਨਰਸ ਜਾਂ 
ਆਹਾਰ-ਸਵਸ਼ੇਸ਼ੁੱ ਗ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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ਮੈਕਸਮਲਨ (Macmillan) ਸਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਤੁਹਾਡੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਪਮਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਦਦ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ: 

• ਮੈਕਸਮਲਨ ਸ ਪੋਰਟ ਲਾਈਨ (Macmillan) (0808 808 00 00)। ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਹਨ, 

ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਮਸਰਫ ਸਾਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਵੱਚ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਖੱੁਲਹੀ ਹੈ। 

• ਮੈਕਸਮਲਨ (Macmillan) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (macmillan.org.uk)। ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਮਵੱਚ ਕੈਂਸਰ 

ਅਤ ੇਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਵੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 

ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਵੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ macmillan.org.uk/translations  

• ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਸਹਯਗੋੀ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਮਹਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਵਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਸੁਪੋਰਟ ਦੇ 

ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਮਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ 
ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ macmillan.org.uk/informationcentres ਜਾਂ ਸਾਨੰੂ 

ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡ ੇਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਸਥਾਨਕ ਸਸਹਯੋਗੀ ਸਮ ਹ – ਸਮਹਯੋਗੀ ਸਮੂਹ ਮਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਮਜਹ ੇਦੂਜ ੇਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ 

ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪਰਭਾਮਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ macmillan.org.uk/supportgroups  ਤੇ 

ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

• ਮੈਕਸਮਲਨ (Macmillan) ਆਨਲਾਈਨ ਕਸਮਊਸਨਟੀ – ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 

macmillan.org.uk/community ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸਜਹੀ ਸਸਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 

ਵੀ ਗੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਸ਼ਬਦ ਸ ਚੀ 
ਸ਼ਬਦ  
(target language) 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਵੁੱ ਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਵੱਚ ਮਕਵੇਂ 
ਬੋਲਣਾ ਹੈ 

(transliteration of 

English word)  

ਮਤਲਬ  

ਓਇਸੋਫੇਗਸ (ਭੋਜਨ 
ਨਲੀ) 

Oesophagus ਓਇਸੋਫੇਗਸ ਮਟਊਬ ਜੋ ਮੰੂਹ ਤੋਂ ਪੇਟ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ 
ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। 
ਇਸਨੰੂ ਸੰਘ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਵੀ ਕਮਹੰਦੇ 
ਹਨ। 

ਐਟਂੀਬਾਯੋਮਟਕਸ Antibiotics ਐਟਂੀਬਾਯੋਮਟਕਸ ਦਵਾ ਜੋ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਲੈੈੰਗਵੇਜ 
ਥੈਰੇਮਪਸਟ 

Speech and 
language 
therapist 

ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਲੈੈੰਗਵੇਜ 
ਥੈਰੇਮਪਸਟ 

ਕੋਈ ਮਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਮਨਗਲਣ ਮਵੱਚ 
ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਹਨ। 

ਸੰਕਰਮਣ Infection ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਣੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮਵੱਚ ਜਾ ਕੇ 
ਮਬਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕਬਜ Constipation ਕਾਂਸਮਟਪੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ 
(ਟੱਟੀ ਕਰਨ) ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ 
ਦਰਦ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਉੰਨੀ 
ਵਾਰ ਸ਼ੋਚ ਨਾ ਜਾਓ ਮਜੰਨੀ ਵਾਰ ਅਕਸਰ 
ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਟੀ ਸਖਤ ਅਤੇ 
ਢੇਲੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ Chemotherapy ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਤੋ ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਮਾਰਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 

ਕੈਲੋਰੀਜ Calories ਕੈਲੋਰੀਜ ਕੈਲੋਰੀਆਂ, ਭੋਜਨ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਊਰਜਾ ਦੀ 
ਮਾਤਰਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਲਨ Heartburn ਹਾਰਟਬਰਨ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਲਨ ਛਾਤੀ ਮਵੱਚ ਜਲਨ 
ਮਮਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਜਹਾ ਉਦੋਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਟ 
ਦੀ ਗੈਸ ਤੁਹਾਡੀ  ਓਇਸੋਫੇਗਸ (ਭੋਜਨ 
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ਨਲੀ) ਦੀ ਸਤਹਾ ਤੇ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਟੀਚੇ ਵਾਲੀ ਥੈਰੇਪੀ 
 

Targeted 
therapy 
 

ਟਾਰਗੇਮਟਡ ਥੈਰੇਪੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ 
(ਆਹਾਰ ਮਾਹਰ) 

 

Dietitian 
 

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਵੱਚ ਮਾਹਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਮਕਹੜੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਹਨ 
ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਡਾਇਬਟੀਜ Diabetes ਡਾਇਬਟੀਜ ਅਮਜਹੀ ਸਮਥਤੀ ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਖੂਨ ਮਵਚਲੀ 
ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਮਕਉਂਮਕ ਸਰੀਰ ਇਸ ਨੰੂ ਉਮਚਤ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

 
ਪਰਤੀਰੱਮਖਆ ਪਰਣਾਲੀ Immune 

system 
ਇਮਊਨ ਮਸਸਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਤੀਰੱਮਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 

ਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜੀਵਾਣੂ ਅਤੇ 
ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਤੀਰੱਮਖਆ ਦੀ ਕਮੀ Low immunity ਲੋ ਇਮਊਮਨਟੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਤੀਰੁੱ ਸਖਆ 
ਪਰਣਾਲੀ ਉਮਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧ ਜੋਖਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਚਨ-ਸ਼ਕਤੀ Digestion ਡਾਇਜੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਦਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ 
ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਕਵੇਂ ਮਵਭਾਮਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਕ-ਤੁੱ ਤ ਮਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰੋਟੀਨ Protein ਪਰੋਟੀਨ ਭੋਜਨ ਮਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਜੋ 
ਮਸਹਤਮੰਦ ਆਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ, ਮਵਕਸਤ 
ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਪੌਸ਼ਮਟਕ ਤੱਤ 

 
Nutrients 
 

ਮਨਊਮਟਰਐਟਂਸ ਭੋਜਨ ਮਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮਜਹੇ ਪਦਾਰਥ ਮਜਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਸਹਤਮੰਦ ਰਮਹਣ 
ਲਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
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ਬਦਹਜਮੀ 
 

Indigestion 
 

ਇਨਡਾਇਜੈਸ਼ਨ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਮਹੱਸੇ ਮਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਦ 
ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ। ਅਮਜਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ ਪੇਟ ਦੀ ਸਤਹਾ ਤੇ ਜਲਨ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਜਹਾ ਅਕਸਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਭੁੱ ਖ Appetite ਐਪੇਟਾਈਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਭੋਜਨ ਸੰਪੂਰਕ Food 
supplements 

ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਕੈਲਰੀਆਂ, ਪਰੋਟੀਨ ਜਾਂ ਪੋਸ਼ਕ-ਤੱਤਾਂ ਦੀ 
ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ 
ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪੇਅ 
ਪਦਾਰਥ, ਪਾਉਡਰ ਜਾਂ ਭੋਜਨ। 

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ 
 

Radiotherapy 
 

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ 
 

ਕੈਂਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਮਾਰਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਮਕਰਨਾਂ, ਮਜਵੇਂ 
ਮਕ ਐਕਸ-ਰੇ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ। 

ਲਾਰ Saliva ਸੈਮਲਵਾ ਤਰਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਮਵੱਚ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰੂਹ 
ਨੰੂ ਮਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨਮੀਯੁਕਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ 
ਮਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਬਾਉਣ, 

ਮਨਗਲਣ ਅਤੇ ਪਾਚਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਮਵੱਚ ਵੀ 
ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ਥੱੁਕ ਵੀ ਕਮਹੰਦੇ 
ਹਨ। 

ਲਾਰ-ਯੁਕਤ ਗਰੰ ਥੀਆਂ Salivary glands ਸੈਮਲਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਮੰੂਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਗਰੰ ਥੀਆਂ ਜੋ ਲਾਰ 
ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਪੰਜਾਬੀ ਸਵੁੱ ਚ ਵਧਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਨਹ ਾਂ ਮਵਮਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 

ਕੈਂਸਰ ਦੀਆ ਂਸਕਸਮਾਂ 
• ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ 

• ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ  

• ਫੇਫੜ ੇਦਾ ਕੈਂਸਰ 

• ਪਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ 

ਇਲਾਜ 

• ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ 
• ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ 
• ਸਰਜਰੀ 

ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜ ਝਣਾ 
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ – ਇੱਕ ਤਤਕਾਲ ਪੁਸਮਤਕਾ  
• ਬੈਮਨਮਫਟਸ (ਫਾਇਮਦਆਂ) ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ 
• ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਅਤ ੇਕੈਂਸਰ 

• ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ 

• ਆਰਮਥਕ ਸਹਾਇਤਾ - ਬੈਨੇਮਫਟਸ (ਫਾਇਦੇ) 

• ਮਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ – ਖਰਮਚਆਂ ਮਵੱਚ ਮਦਦ 

• ਮਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ 

• ਥਕਾਵਟ (ਥਕੇਵਾਂ) ਅਤ ੇਕੈਂਸਰ 

• ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵ 

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹੋ 

 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ macmillan.org.uk/translations 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵੁੱ ਚ ਗੁੱਲ ਕਰੋ 
ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਨੰੂ 0808 808 00 00 ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਰਾਹੀਂ 
ਪੰਜਾਬੀ ਮਵੱਚ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡ ੇ

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਬਸ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਬੋਲੋ “ਪੰਜਾਬੀ”)। 

ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਖੱੁਲਹੇ  ਹਾਂ।  
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ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ  

ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਮੈਕਮਮਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਪੋਰਟ (Macmillan Cancer Support) ਦੀ ਕੈਂਸਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਵਕਾਸ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਮਲਮਖਆ ਅਤ ੇਸੰਸ਼ੋਮਧਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕੰਪਨੀ 
ਦੁਆਰਾ  ਪੰਜਾਬੀ ਮਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਕਮਮਲਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਮਤਕਾਵਾਂ ਈਸਟੰਗ ਪਰਾਬਲਮਸ ਐਡਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸਦ 

ਸਬਲਸਡੰਗ-ਅਪ ਡਾਈਟ ਉੱਤੇ ਆਧਾਮਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦ ੇਹਾਂ, ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਪੁਸਮਤਕਾਵਾਂ 
ਮਸਰਫ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਵੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਮਖਆ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਨੰੂ ਸਾਡ ੇਮਚਮਕਤਸਕੀ ਸੰਪਾਦਕ 

ਡਾ ਮਟਮ ਇਵੇਸਨ (Dr Tim Iveson), ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਮੇਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਮਜਸਟ (Consultant Medical 

Oncologist) ਅਤ ੇਮੈਕਮਮਲਨ ਚੀਫ ਮੇਡੀਕਲ ਐਡੀਟਰ (Macmillan Chief Medical Editor) ਦੁਆਰਾ 
ਪਰਮਾਮਣਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। 

ਡੇਬੀ ਪਰੋਵਨ (Debbie Provan), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਐਚਪੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਮਰਹੈਮਬਮਲਟੇਸ਼ਨ ਐਡਂ 

ਮੈਕਮਮਲਨ ਟੀ.ਸੀ.ਏ.ਟੀ. ਪਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ (Cancer Rehabilitation & Macmillan TCAT Project 

Manager), ਅਤ ੇਲੋਰੈਨ ਮਗਲੇਸਪੀ (Loraine Gillespie), ਡਾਇਟੇਮਟਕ ਮੈਨੇਜਰ (Dietetic Manager) 

ਨੰੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਹਤ।  

ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਰਭਾਮਵਤ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਮਖਆ ਕੀਤੀ। 

ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਰਵਸਰੇਸ਼ਠ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਉੱਤ ੇਆਧਾਮਰਤ ਹੈ। ਸਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਇੱਥ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

bookletfeedback@macmillan.org.uk 
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ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਬਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਚਮਕਤਸਕੀ 
ਖੋਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਣ-ਯੋਗ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਥਤੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਮਸਹਤ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਮਚੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਇਸ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਵੱਚ ਮਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖਰਾਬੀ ਲਈ ਮਕਸੇ ਵੀ 
ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤ ੇਮਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲੰਕ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ। 

© ਮੈਕਮਮਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਪੋਰਟ (Macmillan Cancer Support) 2018। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ (261017),  

ਸਕਾਟਲੈਂਡ (SC039907) ਅਤੇ ਆਈਲ ਆਫ ਮੈਨ (604) ਮਵੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜੀਮਕਰਤ ਦਾਨੀ-ਸੰਸਥਾ। ਪੰਜੀਮਕਰਤ ਦਫ਼ਤਰ 89 Albert 

Embankment,  

London SE1 7UQ. 
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Eating problems and cancer 

 

Cancer can cause problems with eating and drinking. This information is about the 
different problems that can happen and ways of dealing with them. 

Any words that are underlined are explained in the word list at the end. The word list 
also tells you how to say the words in English. 

If you have any questions about this information, ask your doctor, nurse or dietitian.  

You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, Monday 
to Friday, 9am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own 
language. When you call us, please tell us in English which language you need (say 
“xxxxx”). 

There is more cancer information in [LANGUAGE] at 
macmillan.org.uk/translations 

 
This information is about:  

• How cancer can affect eating 

• If you are too tired to cook or eat 

• Mouth and throat problems   

• Feeling sick, heartburn and indigestion 

• Bowel changes that affect your diet 

• Changes to your appetite and weight 

• How Macmillan can help you 

• Word list 

• More information in [LANGUAGE] 

• References and thanks 

  

Eating problems and cancer: 

[LANGUAGE] 
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How cancer can affect eating  

Many people with cancer have eating problems. They could be caused by the cancer 
or the treatment. 

Eating problems caused by cancer  

Depending on where the cancer is in your body, problems can include: 

• feeling sick  

• being sick   

• pain  

• indigestion 

• weight loss. 

Eating problems caused by cancer treatments 

Cancer treatments can sometimes cause problems with eating, drinking or your 
digestion.  

Some eating problems may be minor, while others may have a bigger effect on you. 
Problems may be temporary and improve when you finish treatment. Sometimes, 
problems can last longer. 

Talk to your cancer doctor, nurse or GP if you have problems with eating. They can 
refer you to a dietitian. 

Risk of infection (low immunity) 
Cancer and cancer treatments can sometimes weaken your immune system. This is 
called having low immunity. It means you are more at risk of getting an infection.  

Your doctor may suggest that you need to avoid certain foods. This is to stop you 
getting a gastric (tummy) infection. You will also need to be careful when preparing, 
storing and reheating food. Your cancer nurse will talk to you about this. We have 
more information in [language] in the factsheet ‘Healthy eating.’ Visit 
macmillan.org.uk/translations 

Special diets 
Some people will have specific eating problems. For example, if you have had 
stomach or bowel surgery, you may need to follow a special diet. Your dietitian can 
give you advice on this.   
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If you are too tired to cook or eat 

Feeling very tired is common with cancer treatment. You may find it hard to cook 
your meals or even to eat them. 

What you can do 

• Make sure you have enough food at home that is easy to make. You could use 
ready-made meals, frozen meals and tinned food. 

• Try to plan ahead. If you have a freezer, prepare food while you are feeling 
better, and freeze it for when you are tired.  

• Ask family or friends to do some shopping or cooking for you. 

• If you need help at home with cooking or eating, tell your GP or dietitian. They 
can arrange for meals to be delivered to you at home. 

 

Looking after your mouth 

A common side effect of cancer treatment is mouth problems. It is very important to 
look after your mouth during treatment, to avoid getting an infection.  

Keeping your mouth healthy 

• You may need to see your dentist before cancer treatment starts. They can tell 
you the best toothpaste to use during treatment. 

• Clean your mouth, tongue and teeth gently each morning and evening, with a soft 
children’s toothbrush. Avoid using toothpicks and check with your cancer doctor 
before using floss. 

• If you wear dentures, soak them in a cleaning solution overnight. Leave them out 
for as long as you can during the day to stop them rubbing your gums. 

• Drink lots of fluids, especially water. Milk is also good. 

• Follow any advice from your cancer doctor or nurse about how to care for your 
mouth. 
 

If you have a sore mouth 

• Cool foods and drinks may be better than very hot or very cold ones.  

• Add crushed ice to drinks or freeze fruit juice in ice cube trays – sucking on ice 
cubes can sooth your mouth. Ice cream can also help. 

• Some fruit juices can sting the mouth if they are acidic. Try less acidic juices like 
pear or blackcurrant.  

• Drink through a straw. 
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• Avoid salty or spicy foods – these may sting. 

• Avoid rough textured foods such as crusty bread, toast or raw vegetables. 

• Keep your food moist with sauces and gravies. 

• Taking painkillers before eating can help you swallow more easily.  

• If you have a very sore mouth, your doctor can prescribe a gel or stronger 
mouthwash. Do not buy mouthwash from the chemist without checking with your 
cancer doctor, as these can be too strong. 

• If your mouth is not too sore, a salt-water mouthwash can help. 

 

Mouth and throat problems 

Dry mouth 

Radiotherapy to the head and neck area can damage your salivary glands and 
cause a dry mouth. Some chemotherapy drugs can also make your mouth dry.  

What you can do 

• Your doctor can help by giving you mouthwashes, lozenges, artificial saliva 
sprays or gels. 

• Keep a drink with you all the time and sip it regularly, including when you go to 
bed or go out. Have sips of water with your meals. 

• Spray your mouth with cool water to keep it moist. 

• Suck ice cubes or ice lollies. 

• Use sauces and gravies to soften your food. 

• Avoid chocolate, pastry, peanut butter and other dry foods if they are hard to eat.  

• Try sugar-free chewing gum – this can sometimes increase saliva. 

• Use lip balm or Vaseline® on dry lips. 

• Tell your nurse if your tongue gets a white coating over it. 
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Taste changes 

Cancer treatment can affect your taste in different ways. They are usually temporary. 

What you can do 

• Use spices, herbs and seasoning to flavour food. But be careful if your mouth is 
sore, as some spices and seasonings can make this worse. 

• Try having sharp tasting foods, such as fresh fruit and fruit juice. Be careful if 
your mouth is sore though, as these may hurt your mouth. 

• Cold foods may taste better than hot foods. 

• Cold meats may taste better with pickle or chutney. 

• If you have a metal taste in your mouth, use plastic cutlery. 

• Fish, chicken and egg meals may taste better when cooked or marinated in a 
sauce. 

• If you have a metal taste when eating red meat, try white meat, fish, or vegetarian 
meals, using beans and lentils. 

 

Chewing and swallowing problems 

Tell your doctor, nurse, speech and language therapist (SALT) or dietician if you 
have any problems swallowing. If drinking makes you cough, tell your doctor or 
nurse straight away.  

What you can do 

• Taking painkillers before meals may help if it hurts to chew or swallow. Your 
doctor can give you advice. 

• You may need to soften foods to make them easier to eat.  

• Cook food slowly for a long time to make it softer and blend it to make it easier to 
eat. 

• Cover food in a sauce or gravy. 

• Chop meat and vegetables into small pieces. 

• Cut the crusts off bread.  

• If you feel food is getting stuck in your throat, fizzy drinks can help. 

• Some meal delivery companies have a choice of soft foods on their menu. 

• If you find it hard to eat enough, there are food supplements that you can have as 
drinks in between meals.  
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Feeling sick, heartburn and indigestion 

Feeling sick 

Some cancer treatments and problems like constipation or liver damage, can make 
you feel sick. 

Your cancer doctor can give you anti-sickness drugs to help with sickness. If this 
does not help, tell your doctor, as there are different types you can try. 

What you can do 

• Follow the instructions you are given about when and how to take the anti-
sickness drugs. 

• Dry foods, such as crackers or plain biscuits can help you to feel less sick first 
thing in the morning. 

• If possible, let someone else do the cooking. Sometimes the smell of cooking can 
make you feel sick. 

• Avoid greasy, fatty or fried foods. 

• Try to eat light foods such as thin soups. 

• Have some fresh air around you when you eat. 

• Sit up straight at the table to eat, and stay like this for at least 30 minutes after 
eating. 

• Food or drink containing ginger can help. 

• Some people find peppermint tea helps. You could add a teaspoon of honey if 
you prefer a sweeter taste. 

• Sipping a fizzy drink, such as lemonade, ginger ale or fizzy water, helps some 
people. 

• Try having drinks between meals rather than with your food. 

• Wear Sea Bands® on your wrists. You can get them from your chemist. 

• Relaxation techniques may help you feel less sick. 

 
Let your doctor know if you have constipation, as this can make you feel sick. You 
may need some medicine to help.  

 
Heartburn and indigestion  

Some cancer treatments and other drugs can irritate the stomach. Heartburn is a 
burning feeling in the chest. Indigestion is discomfort in the upper part of the 
abdomen (tummy). It happens mostly after meals.  

 

https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/treating/index.html#162757
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/side-effects-and-symptoms/eating-problems/constipation.html#103894
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What you can do 

• Talk to your doctor. They will try to find out the cause of your heartburn or 
indigestion and give you medicines to reduce it. 

• Make a note of foods that cause you discomfort so you can avoid them. 

• Avoid chocolate, alcohol, spicy food, fatty food and aniseed, as these are known 
to cause problems. 

• Avoid large meals and eating late at night. 

• Eat regular meals and eat slowly. 

• Rest for 45–60 minutes after you eat. Try not to lie down after a meal. 

• Wear loose clothing around your waist. 

• Try to stay a healthy weight. 

• If you smoke, try to stop or cut down. 

 

Bowel changes that affect your diet 

Constipation 

This is when you find it difficult or painful to poo. Some cancer drugs can cause 
constipation. Talk to your doctor if you have constipation. They may give you 
medicines called laxatives.  

What you can do 

• Eat foods with lots of fibre in. These include fresh fruit and vegetables, 
wholemeal bread, wholemeal cereal, muesli, oats, beans, lentils, peas, brown 
rice and wholegrain pasta. 

• Drink lots of fluids, both hot and cold drinks. Try to drink 2 litres each day (3½ 
pints). This is important if you are increasing the amount of fibre you eat. 

• Natural remedies such as prune juice, prunes, dried apricots or syrup of figs 
might help. 

• Gentle exercise, such as walking, can help.  

If you have bowel cancer, it is important to talk to your dietitian, doctor or nurse 
before changing your diet.  

Diarrhoea 

This is when you need to poo more often than normal, and the poo is softer than 
normal. 

Several cancer treatments and antibiotics can cause diarrhoea. Other medications or 
an infection can also cause diarrhoea. Diarrhoea can be a temporary, mild side 
effect. Always tell your doctor if you have diarrhoea and if it gets worse.  
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If you have diarrhoea after surgery for bowel cancer, talk to your cancer doctor or 
nurse before changing your diet.  

What you can do 

• Drink lots of fluids (at least 2 litres or 3½ pints each day).  

• Eat small meals more regularly, rather than having large meals. 

• Eat light foods, such as fish, chicken, well-cooked eggs, white bread, pasta and 
rice. 

• Eat less fibre (such as cereals, raw fruits and vegetables). 

• Avoid greasy and fatty foods such as chips and burgers. 

• Avoid spicy foods. 

If changing what you eat does not help with diarrhoea, you may need to have anti-
diarrhoea tablets. It is important to take the tablets exactly as your doctor explains. 

Wind 

Pelvic radiotherapy (to the lower tummy area) and some types of bowel surgery may 
cause wind. Constipation and some types of medicines can also cause wind. 

If you find wind difficult to cope with or it causes you pain, talk to your cancer doctor 
or nurse.  

What you can do 

• Eat and drink slowly. Take small mouthfuls and chew food well. 

• Avoid beans, pulses, pickles, sweetcorn, onions and fizzy drinks. 

• Try two teaspoons of peppermint water dissolved in a glass of warm water. You 
can sweeten it with honey. Or you could try peppermint tea. 

• Your GP can give you peppermint capsules that may help. 

• Charcoal tablets may help – you can get some from your chemist. 

• Gentle exercise can help. 

• Try to make sure you poo regularly – wind can be a sign of constipation. 

 

Changes to your appetite and weight  

If you find it hard to eat, or you are losing weight, it is important to talk to a dietitian. 
They can also tell you how to put on weight or prevent weight loss.   

If you have a poor appetite 

During cancer treatment, you may lose your appetite. This may be due to feeling 
sick, food and drink tasting different, or because you feel too tired. Here are some 
tips that may help: 

https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/side-effects-and-symptoms/late-effects-pelvic-radiotherapy/index.html#162005
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/bowel-cancer/index.html#164038
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/side-effects-and-symptoms/eating-problems/constipation.html#103894
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• Eat smaller meals but have them more often. 

• Keep snacks, such as crisps, nuts, dried fruit, cheese, crackers and yoghurt. with 
you for when you feel able to eat. 

• Serve food on a small plate. 

• Eat meals slowly, chew the food well and relax for some time after each meal. 

• If you cannot eat a plate of food, you could have a fruit smoothie with yoghurt or 
ice cream. Or a milkshake or hot chocolate, made with full fat milk and some 
cream. (See food supplements below). 

• A small sherry or brandy half an hour before you eat can increase your appetite. 
A glass of wine with meals may also help digestion. Check with your doctor 
whether you can have alcohol. 

• Your doctor may give you a medicine that can help increase your appetite.  

• On days when your appetite is better, try to eat well and have your favourite 
foods. 

If you have had treatment for bowel cancer, talk to your dietitian, cancer nurse or 
doctor about your diet. 

 

Avoiding weight loss  

If you are losing weight or finding it hard to eat, you can add extra calories (energy) 
and protein to your diet without having to eat more food.  

• Add full-fat milk, syrup, honey or sugar to breakfasts and desserts.  

• Try adding cream or lentils, beans and noodles to casseroles and soups. 

• Grated cheese or olive oil can be added to hot soup. 

• Cream, cheese and butter can be added to mashed potatoes or sauces.  

• Use plenty of butter and add mayonnaise or salad cream in sandwiches. 

 

Food supplements 

Your doctor may suggest that you have food supplements (nutritional supplements). 
These can add extra calories (energy) or protein to your diet. Some are drinks and 
others are powders that you add to food or drink. Your doctor or dietician may need 
to prescribe some but others you can buy from the chemist or supermarket. 

You can ask your doctor or dietitian about food supplements. You should only 
use supplements if they recommend it. 

If you have diabetes, you must get advice from your GP, cancer nurse or 

dietitian, before you use food supplements. 

  



Page 10 of 14 Macmillan fact sheet 2018: Eating problems and cancer 

How Macmillan can help 

Macmillan is here to help you and your family. You can get support from: 

• The Macmillan Support Line (0808 808 00 00). We have interpreters, so you 
can speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you 
want to use. We can answer medical questions, give you information about 
financial support, or talk to you about your feelings. The phone line is open 
Monday to Friday, 9am to 8pm. 

• The Macmillan website (macmillan.org.uk). Our site has lots of English 
information about cancer and living with cancer. There is more information in 
other languages at macmillan.org.uk/translations  

• Information and support services. At an information and support service, 
you can talk to a cancer support specialist and get written information. Find 
your nearest centre at macmillan.org.uk/informationcentres or call us. Your 
hospital might have a centre. 

• Local support groups – At a support group you can talk to other people 
affected by cancer. Find a group near you at 
macmillan.org.uk/supportgroups or call us. 

• Macmillan Online Community – You can also talk to other people affected 
by cancer online at macmillan.org.uk/community 
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Word list 

Word  
(target language) 

In English How to say in 
English 
(transliteration of 
English word) 

Meaning  

 Antibiotics  Medicine that treats an infection. 

 Appetite  When you feel you want to eat 
food. 

 Calories  Calories are the amount of 
energy contained in food. Your 
body needs energy from food to 
function. 

 Chemotherapy  A cancer treatment that uses 
drugs to kill cancer cells. 

 Constipation  When you find it difficult or painful 
to empty your bowels (poo). You 
might not be going as often as 
usual, or your poo might be hard 
and lumpy. 

 Diabetes  A condition where the amount of 
sugar in the blood is too high 
because the body does not use it 
properly. 

 

 Dietitian 
 

 An expert in food and nutrition. 
They can tell you which foods are 
best for you. They can also give 
you advice if you have problems 
with your diet. 

 Digestion  How your body breaks down the 
food you eat and gets nutrients 
from it. 

 Food 
supplements 

 Drinks, powders or foods that can 
be added to your diet to increase 
the amount of calories, protein or 
nutrients you are getting. 

 Heartburn  Heartburn is a burning feeling in 
the chest. It can be very painful. It 
happens when acid from the 
stomach irritates the lining of your 
the oesophagus (food pipe). 

 Immune 
system 

 Your immune system is your 
body’s way of protecting you from 
harmful bacteria and infections. 
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 Indigestion 
 

 Pain or discomfort in the upper 
part of the tummy. It can happen 
when stomach acid irritates the 
lining of the stomach. It happens 
mostly after meals. 

 Infection  When bacteria gets into your 
body and causes an illness. 

 Low immunity  When your body's immune 
system is not working properly. It 
means you are more at risk of 
getting an infection. 

 Nutrients 
 

 Substances in food that your 
body needs to keep working 
properly and stay healthy. 

 Oesophagus  The tube that goes from the 
mouth in to the stomach. Food 
passes down it when you eat. It’s 
also called the gullet or food pipe. 

 Protein  A substance found in food that is 
important in a healthy diet. Our 
body needs protein to function, 
grow and repair itself. 

    

 Radiotherapy 
 

 A cancer treatment that uses 
high-energy rays, such as x-rays, 
to kill cancer cells. 

 Saliva  A liquid your body produces and 
releases into the mouth. It helps 
keep your mouth healthy and 
moist. It also helps with chewing, 
swallowing and digestion. It is 
also called spit. 

 Salivary glands  Glands around the mouth that 
produce saliva. 

 

 Speech and 
language 
therapist 

 Someone who can help if you 
have problems with speech and 
swallowing. 

 Targeted 
therapy 
 

 A cancer treatment that uses 
drugs that target and attack 
cancer cells. 
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More information [language] 

We have information in [language] about these topics: 

Types of cancer 

• Breast cancer 

• Large bowel cancer  

• Lung cancer 

• Prostate cancer 

Treatments 

• Chemotherapy 

• Radiotherapy 

• Surgery 

Coping with cancer 

• If you’re diagnosed with cancer – A 
quick guide  

• Claiming benefits 

• Eating problems and cancer 

• End of life 

• Financial support – benefits 

• Financial support – help with costs 

• Healthy eating 

• Tiredness (fatigue) and cancer 

• Side effects of cancer treatment 

• What you can do to help yourself 

 
To see this information, go to macmillan.org.uk/translations 

Speak to us in [language] 

You can call Macmillan free on 0808 808 00 00 and speak to us in [LANGUAGE] 
through an interpreter. You can talk to us about your worries and medical 
questions. Just say [LANGUAGE] in English when you call (say “xxxxx”). 

We are open Monday to Friday, 9am to 8pm.  
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