PALLIATIVE CARE
ہر کسی کا سروکار ہے۔
ﭘیﺸﮕی منﺼوبہ بندی کریں۔
اس وقت کا انتﻈار نہ کریں کہ
آپ اتنے بیمار ہو جائیں کہ اس
بارے میں بات نہ کر سکیں کہ
آپ کے لیے کیا اہم ہے۔

مزید مﻌلومات کے لیے اﭘنے
ﺧاندانی مﻌالﺞ ،نرس یا اﭘنی
صﺤت کی دیکﮫ بھال کرنے والی
ﭨیم میں سے کسی کے ساتﮫ بھی
بات کریں۔
ان ویب سائﭩوں ﭘر جا کر مزید
مﻌلومات حاصل کریں:

• جانیں مختلف طبی طریقہ ہائے کار.

کے بارے میں۔ وہ کیا کر سکتے ہیں اور
کیا نہیں کر سکتے۔

• سوﭼیں اس بارے میں کہ آپ کے لیے
کیا اہم ہے۔

• جانیں اپنے متبادل فیصلہ ساز (ایس
ڈی ایم( کو۔ کوئی ایسا فرد جو آپ کے
بات نہ کر سکنے کی صورت میں آپ
کی جانب سے بات کرنے کے لیے رضامند
اور قابل ہو۔

Central West Palliative Care Network
cwpcn.ca
Mississauga Halton
Palliative Care Network
mhpcn.net
Speak Up Ontario
speakupontario.ca

• بات کریں اپنی خواہشات کے متعلق
اہل خانہ ،دوستوں
اپنے ایس ڈی ایمِ ،
اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم
سے۔
• ریکارڈ کریں اپنی خواہشات۔

PALLIATIVE
CARE
کیا ہے؟

Supporting palliative needs
every step of the way.

کیا آپ کا آپ کے کسی قریبی عزیز کو
کوئی سنﮕیﻦ بیماری ہے؟

کیا آپ یا آپ کے کسی قریبی
عزیز کو مندرجہ ذیل میں
سے کوئی مرض ہے:
سرطان (کینسر(
امتالئی دور ٔہ دل
پھیپھڑوں میں سنگین رکاوٹ ،نفاخ،
پھیپھڑوں کا مرض
گردے کا ناکارہ ہونا
جگر کا ناکارہ ہونا
اعصابی بیماریاں (انحطاط پذیر
عصبی نظام ،دماغ اور اعصاب کے
درمیان عدم ہم آہنگی ،رعشہ(
ضعف عقل
ِ
کمزوری
عالمات مرض جو ایسے کام
ایسی
ِ
کرنے کو دشوار بنا دیں جو آپ کرنا
چاہتے ہیں

کیا آپ کو اس بارے میں بات
کرنے میں مدد کی ضرورت ہے کہ
آپ کے لیے کیا اہم ہے اور یہ جاننے
کی کہ کیا توقع رکھنی ہے؟
اگر ان سواالت میں سے کسی بھی سوال کا

جواب “ہاں” میں ہے پھر آپ Palliative Care

سے مستفید ہو سکتے ہیں۔

الم َلطِ َفة؟
ما هي الرعاية ُ

یہ اس قسم کی دیکھ بھال ہے جو آپ کے معیار ِ
زندگی کو بہتر بنانے یا جب آپ شدید بیمار ہوں
اہل خانہ کو معاونت فراہم
تو آپ کو اور آپ کے ِ
کرتے ہوئے بہتر طور پر جینے میں مدد دیتی ہے۔
یہ محض مر جانے کا نام نہیں ہے۔

 Palliative Careکے اہداف کیا ہیں؟

اپنی خواہشات کے بارے میں بات کرنے اور اپنی
صحت کے متعلق انتخاب کرنے میں آپ کی مدد
کرنا۔
عالمات
درد ،سانس لینے میں دشواری اور دیگر
ِ
مرض میں آپ کی مدد کرنا۔
آپ کو ایسی معلومات اور خدمات کے ساتھ
منسلک کرنا جن کی آپ کو اب یا مستقبل میں
ضرورت ہو سکتی ہے ،جیسے کہ گھر میں دیکھ
بھال یا مریض خانے میں۔

 Palliative Careکی ضرورت کب
ہوتی ہے؟

فکسی بھی وقت  -کسی بھی عمر میں اور سنگین
بیماری کے کسی بھی مرحلے پر۔ یہ آپ کی بیماری
پر قابو پانے میں استعمال ہونے والے دیگر عالجون
کے ساتھ مل کر کام کر سکتی ہے۔ یہ آپ کی اور آپ
کے قریب المرگ قریبی عزیزوں اور موت کے بعد
(صدمے) میں بھی آپ کی مدد کر سکتی ہے۔

 Palliative Careکون فراہم کر سکتا ہے؟

کوئی بھی  -خاندانی معالج ،نرسیں ،گھر میں دیکھ
بھال کرنے والے ،ماہرین ،سماجی کارکن۔ راہب اور
رضاکار۔ درحقیقت ،کوئی بھی فرد جو آپ کی دیکھ
ٹیم کا  Palliative Careبھال کرتا ہے وہ آپ کی
حصہ بن سکتا ہے۔

آپ  Palliative Careکہاں سے حاصل
کر سکتے ہیں؟

کہیں سے بھی  -مقامات میں گھر ،کلینک ،ہسپتال،
طویل مدتی دیکھ بھال کے مرا کز ،ریٹائرمنٹ ہومز
اور مریض خانے شامل ہو سکتے ہیں۔

