ਦਰਦ-ਘਿਾਊ ਸੰ ਭਾਲ
ਹਰ ਕਕਸੇ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੈ।
ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਸੋਚੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ
ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਏਨੇ
ਕਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਿੋਂ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਿਾਰੇ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਹਨ।
• ਕਿਕਭੰ ਨ ਡਾਕਿਰੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆਿਾਂ ਿਾਰੇ

ਕਸੱ ਖੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ।

• ਸੋਚੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਕਹੜੀ ਚੀਜ਼
ਅਕਹਮ ਹੈ।

• ਆਪਣੇ ਕਿਕਲਪਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ

(Substitute Decision Maker SDM) ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਜਹਾ
ਕਿਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਛੁਕ ਹੋਿੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਿੋਲ ਸਕਦਾ ਹੋਿੇ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਅਕਜਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਿੋਂ।

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਕਰਿਾਰਕ ਡਾਕਿਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ
ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਿੀਮ ਕਿਚਲੇ
ਕਕਸੇ ਿੀ ਕਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਕਰੋ।
ਇਹਨਾਂ ਿੈ�ਿਸਾਈਿਾਂ ’ਤੇ ਜਾਕੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ:

ਸੈਂਿਰਲ ਿੈਸਿ ਪਾਲੀਏਕਿਿ ਕੇਅਰ ਨ��ਿਿਰਕ
cwpcn.ca
ਕਮਸੀਸਾਊਗਾ ਹਾਲਿਨ ਪਾਲੀਏਕਿਿ ਕੇਅਰ
ਨ��ਿਿਰਕ
mhpcn.net
ਸਪੀਕ ਅੱ ਪ ਓਨਿਾਰੀਓ
speakupontario.ca

• ਆਪਣੀਆਂ ਇੱ ਛਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਆਪਣੇ

SDM, ਪਕਰਿਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕਸਹਤ
ਸੰ ਭਾਲ ਿੀਮ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੀਆਂ ਇੱ ਛਾਿਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕਾਰਡ

ਕਰੋ।

ਤੁਸ� ਇਕੱ ਲੇ
ਨਹ� ਹੋ

Supporting palliative needs
every step of the way.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਕਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਗੰ ਭੀਰ ਕਿਮਾਰੀ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ:

ਕੈਂਸਰ

ਕੰ ਨਜੈਸਟਿਵ ਹਾਰਟ ਫੇਲਰ

COPD, ਐਮਫੀਸੇਮਾ, ਫੇਫੜੇ ਦੀ

ਬਿਮਾਰੀ

ਗੁਰਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ

ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ

ਤੰਤੂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

(ALS, MS, ਪਾਰਕਿਨਸਨਜ਼)
ਮੂੜ੍ਹ-ਚਿੱ ਤਤਾ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਉਹ ਲੱਛਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰ ਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ

ਜਵਾਬ ‘ਹਾਂ’ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦਰਦ-ਘਟਾਊ ਸੰ ਭਾਲ (Palliative Care) ਤੋਂ
ਲਾਭ ਹੋਵੇ।

ਦਰਦ-ਘਟਾਊ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?

ਦਰਦ-ਘਟਾਊ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?

ਦਰਦ-ਘਟਾਊ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕੀ ਹਨ?

ਦਰਦ-ਘਟਾਊ ਸੰ ਭਾਲ ਕੌ ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ
ਗੰ ਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਜ ਬਣਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਨ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਦਰਦ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਜੋੜਨਾ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ੜ ਪੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਭਾਲ ਜਾਂ ਅੰ ਤਿਮ ਸਮੇਂ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ – ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ
ਗੰ ਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ। ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ
ਦੇ ਅੰ ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ (ਮਾਤਮ) ਵੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ – ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਘਰ ਵਿੱ ਚ
ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ, ਸਮਾਜ
ਸੇਵਕ, ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰ ਘ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ।
ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ-ਘਟਾਊ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦਾ
ਹਿੱ ਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ-ਘਟਾਊ ਸੰ ਭਾਲ ਕਿੱ ਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਕਿਤੇ ਵੀ – ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਘਰ, ਕਲੀਨਿਕ,
ਹਸਪਤਾਲ, ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਸੰ ਭਾਲ ਘਰ,
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮ ਅਤੇ ਹੌਸਪਿਸ (hospice)
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

