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ਔਰਤ� ਿਵੱਚ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 
Prevention of Osteoporosis  
in Women 

 
 
ਿਜਨ� � ਔਰਤ� ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦ ੇਰੋਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਪਛੋਕੜ, ਿਸਗਰਟ ਪੀਣਾ, ਖੁਰਾਕ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਬੰਦ ਜਲਦੀ ਹੋਣ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਦੀ 

ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡ ਅਤੇ ਐਸਟਰੋਜਨ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਕਾਰਣ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ 

ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਹੱਡੀਆ ਂਦੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸੇਧ� ਪ�ਦਾਨ 

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ।  ਜੇ ਇਲਾਜ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦਾ ਸਕੈਨ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਸੇਧ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ 

ਿਬਸਫੋਸਫੋਨ� ਟ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਐਲ�ਡਰੋਨ� ਟ (ਫੋਸਾਮੈਕਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ: 
Calcium & Vitamin D: 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਡੀਆ ਂਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਉਨ� � ਚੀਜ਼� ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� 

ਤੁਸ� ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ� ਤ� ਅਤ ੇਸੰਪੂਰਕ� ਤ� ਖ�ਦ ੇਹੋ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਾਸਤੇ 1200 ਿਮ.ਗ�ਾ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  ਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤ� ਿਵੱਚ ਹੱਡੀਆ ਂਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਿਵਟਾਮਨ ਡੀ ਦੇ 1000 IU 

ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਪੂਰਕ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।   
  
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ: 
Food sources of Calcium: 
 

ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ  ਪਰੋਸੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 

(ਐ�ਮ.ਜੀ.) 

ਚੀਜ਼ (ਸਿਵਸ)  50 ਗ�ਾਮ (2 ਔਸਂ) 440 

ਚੀਜ਼ (ਚਡੈਰ/ਮੋਜ਼ਾਰੇਲਾ)  50 ਗ�ਾਮ (2 ਔਸਂ) 390 

ਦੁੱ ਧ (ਸਿਕਮ, 1 ਜ� 2% ਿਮਲਕ ਫੈਟ ਜ� ਹੋਲ ਿਮਲਕ) 250 ਐ�ਮ.ਜੀ. (1 ਕੱਪ) 300 

ਲੱਸੀ, ਜ� ਚੌਕਲੇਟ ਿਮਲਕ  250 ਿਮ.ਿਲ. (1 ਕੱਪ) 300 

ਯੋਗਰਟ, ਸਾਦਾ 175 ਿਮ.ਿਲ. (3/4 ਕੱਪ) 300 

ਿਮਲਕ ਪਾਊਡਰ, ਸੱੁਕਾ 45 ਿਮ.ਿਲ. (3 ਵੱਡੇ ਚਮਚ)ੇ 280 
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ਪਨੀਰ 50 ਗ�ਾਮ (2 ਔਸਂ) 250 

ਫੋਰਟੀਫਾਇਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਸੋਏ, ਰਾਈਸ, ਸੰਤਰੇ ਦਾ 

ਜੂਸ) 

250 ਿਮ.ਿਲ. (1 ਕੱਪ) 300 

ਬਲੈਕਸਟ�ੈਪ ਮੋਲੈਸੇਸ 15 ਿਮ.ਿਲ. (1 ਵੱਡਾ ਚਮਚਾ) 180 

ਪਾਰਮੇਸਨ ਚੀਜ਼ 15 ਿਮ.ਿਲ. (1 ਵੱਡਾ ਚਮਚਾ) 90 

ਸਾਰਡੀਨਜ਼, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਖਾਣ ਯਗੋ ਹੱਡੀਆ ਂਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ 24 ਗ�ਾਮ 90 

ਕੌਟੇਜ ਚੀਜ਼, 2% ਿਮਲਕ ਫੈਟ 125 ਿਮ.ਿਲ. (1/2 ਕੱਪ) 80 

ਗੋਟ ਚੀਜ਼ 50 ਗ�ਾਮ (2 ਔਸਂ) 80 

ਿਫੱਗਜ਼, ਸੁਕਾਈਆ ਂਹੋਈਆ,ਂ ਅਣਪਕਾਈਆ ਂ 3 80 

ਸੰਤਰਾ, ਸਾਬਤ 1 ਦਰਿਮਆਨਾ  50 

ਬ�ੌਕਲੀ, ਫਰੋਜ਼ਨ, ਉਬਲੀ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਕੱਿਢਆ ਹੋਇਆ 250 ਿਮ.ਿਲ. (1 ਕੱਪ) 50 
ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਈਿਟਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਟ ਐਲ, 2000 ਦੁਆਰਾ 6ਵ� ਐਡੀਸ਼ਨ (ਸਫਾ746-747) ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਨੀਕਲ ਡਾਇਟੈਿਟਕਸ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤ� ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  

ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ� ਤ� ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਖਪਤ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ 2000 ਿਮਲੀ ਗ�ਾਮ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
  
ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ: 
Food sources of vitamin D: 
 

ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ ਪਰੋਸੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ 

(ਆਈ.ਯੂ.) 

ਮੱਛੀ, ਹੈਿਰੰਗ 100 ਗ�ਾਮ (3 ਔਸਂ) 900 

ਮੱਛੀ, ਮੈਕੇਰਲ ਜ� ਸਾਲਮਨ 100 ਗ�ਾਮ (3 ਔਸਂ) 650 

ਮੱਛੀ, ਸਾਰਿਡਨਜ਼ ਜ� ਟੂਨਾ 100 ਗ�ਾਮ (3 ਔਸਂ) 250 

ਦੁੱ ਧ ਜ� ਸੌਏ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਫੌਰਟੀਫਾਇਡ 250 ਿਮ.ਿਲ. (1 ਕੱਪ) 90 

ਮਾਰਜਿਰਨ, ਫੌਰਟੀਫਾਇਡ 5 ਿਮ.ਿਲ. (1 ਵੱਡਾ ਚਮਚਾ) 55 

ਅੰਡਾ 1 ਵੱਡਾ 25 
ਅਮੈਿਰਕਨ ਡਾਈਿਟਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਿਦ ਦੁਆਰਾ 6ਵ� ਐਡੀਸ਼ਨ (p.746-747) ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ� ਤ� ਿਵਟਾਮਨ ਡੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ 4000 ਆਈ.ਯੂ. ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
 
ਿਵਟਾਿਮਨ ਅਤੇ ਖਿਣਜ ਸੰਪੂਰਕ: 
Vitamin and Mineral Supplements: 
 
ਜੇ ਤੁਸ� ਿਸਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਤ� ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਤ� ਿਕਸੇ ਸੰਪੂਰਕ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ 

ਕਰੋ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਨੋ� ਟ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਸਸਤਾ ਸਪਲੀਮ�ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ� ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਿਹਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  ਸਪਲੀਮ�ਟ� ਦੀਆ ਂ500 ਿਮ.ਗ�ਾ. ਜ� ਘੱਟ 
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ਖੁਰਾਕ� ਤ� ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਭ ਤ� ਿਨਪੰੁਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  ਕੁਝ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੰਪੂਰਕ� ਿਵੱਚ 

ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ (ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਲੇਬਲ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ)ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਮਆਰੀ ਮਲਟੀਿਵਟਾਿਮਨ ਅਤੇ 

ਖਿਣਜ ਸਪਲੀਮ�ਟ ਲਗਭਗ 175 ਿਮ.ਗ�ਾ. ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ� ਦ ੇ400 ਆਈ.ਯੂ. 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਪ�ੋਟੀਨ: 
Protein: 
ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਪ�ਟੋੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  ਹਰੇਕ ਡੰਗ ਦੇ ਭੋਜਨ ਮੌਕੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ 

ਪ�ੋਟੀਨ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਫਲ਼ੀਆਂ, ਦਾਲ, ਿਗਰੀਆ,ਂ ਅੰਡ,ੇ ਦੁੱ ਧ, ਦਹ� 

ਅਤੇ ਚੀਜ਼। 
 
ਕੈਫ਼ੀਨ ਅਤੇ ਲੂਣ: 
Caffeine and salt: 
ਵਾਧੂ ਕੈਫੀਨ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦਾ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਕੈਫੀਨ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ, ਚਾਕਲੇਟ (ਕੋਕੋਆ) 

ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਫਟ ਡਿਰੰਕ� ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਹੱਡੀਆ ਂਦੀ ਿਸਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕੌਫੀ ਨੰੂ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ 4 ਕੱਪ ਤ� ਘੱਟ ਤਕ 

ਸੀਮਤ ਕਰੋ। 
 
ਲੂਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ� ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ੌਸੈ�ਸਡ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਡੱਬਾਬੰਦ ਸੂਪ, ਸਨ� ਕ ਫਡੂ, 

ਕ�ੈਕਰ, ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਚਟਣੀਆਂ। ਪ�ੌਸੈ�ਸਡ ਭੋਜਨ� 'ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲੇਬਲ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੂਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2100 ਿਮ.ਗ�ਾ. ਤ� 

ਘੱਟ ਲਣੂ ਖਾਓ।   
 
ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ: 
Physical Activity: 
 
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਣਾ ਹੱਡੀਆ ਂਦੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਹੱਡੀਆਂ ਦ ੇਪੰੁਜ ਿਵੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱ ਟਣ ਤ� ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਤਲੁਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਡੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਭਾਰ ਨੰੂ ਸਿਹਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਿਕਿਰਆ ਸਭ ਤ� 

ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ� ਿਵੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ, ਨੱਚਣਾ, ਐਰੋਿਬਕਸ, ਸਕੇਿਟੰਗ ਅਤ ੇਵਟੇ ਿਲਫਿਟੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 
ਿਸਗਰੇਟਨ� ਸ਼ੀ: 
Smoking:   
ਿਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਆਮ ਿਸਹਤ ਦੇ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਸਗਰਟ ਪ�ਦੇ ਹੋ ਤ� 

ਿਸਗਰਟ ਪੀਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। 
 
ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਏ. ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਿਟਊਮਰ ਗਰੱੁਪ ਦਆੁਰਾ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, 14 ਅਕਤੂਬਰ 2004; ਸੋਿਧਆ ਮਾਰਚ 2011. 
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