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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਸਆ ਹੈ ਸਿ ਜਦੋਂ ਿੋਈ ਸਿਅਿਤੀ ਜੀਿਨ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਇਹ

ਜਾਣਨਾ ਸਿੂੰ ਨਾ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਹੈ ਸਿ ਿੀ ਉਮੀਦ ਿਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਸਿੱ ਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਸਿੱ ਚ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਦਨਾਂ
ਅਤੇ ਘੂੰ ਸਿਆਂ ਸਿੱ ਚ ਮੂੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਦੂੰ ਦੇ
ਹਾਂ।

ਿੋਈ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਗ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੀ, ਪਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਸਚੂੰ ਤਾਜਨਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਸੱ ਝਣ ਸਿੱ ਚ ਮਦਦ ਸਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਿ ਇਹ ਪਰਚਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਝ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਦੇਿੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਸਿ, ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਹੋਰ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ
ਸਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਸਿਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇੁੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ

ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਦਾ ਮੌਿਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਸਿ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਿੀ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਹੈ ਅਤੇ
ਿੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸਮਰਥਨ ਸਿਿੇਂ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਾਂ।

ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਡਾਿਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਿ ਪੂੰ ਨੇ ਦੀ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਸਬਸਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ
ਿਰ ਸਿੀਏ।

ਮੌਤ ਨੰ ਪਛਾਣਨਾ
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਸਿ ਿੋਈ ਸਿਅਿਤੀ ਿਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੂੰ ਤਮ ਸਦਨਾਂ ਅਤੇ ਘੂੰ ਸਿਆਂ ਸਿੱ ਚ
ਦਾਖਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਲੀ ਿੀਮ ਇਹ ਮੂੰ ਨਦੀ ਹੈ ਸਿ ਉਹ ਮਰ ਸਰਹਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਿੋਲ ਜੀਉਣ ਲਈ ਸਸਰਫ ਸਦਨ ਜਾਂ ਘੂੰ ਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਸੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਜਾਂ ਸਚੂੰ ਤਾਿਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਿਰ ਸਿੋਗੇ।
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ਜੇ ਸਰੀਰਿ ਸਸਹਤ ਸਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਸਲਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਿਰਨਾ ਸੂੰ ਭਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਾਫ਼ ਅਸਜਹਾ ਿਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਸਿ, ਉਹ ਸਿਅਿਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਅੂੰ ਤ
ਸਿੱ ਚ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਸਿ ਉਹ ਇੂੰ ਨਾ ਠੀਿ ਨਾ ਹੋਿੇ ਸਿ ਗੱ ਲਬਾਤ ਿਰ ਸਿੇ। ਇਸ
ਿਾਰਨ ਿਰਿੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਸਿੱ ਚ
ਪਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਿੀਮਤੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

ਿੁਝ ਲੋ ਿ ਥੋੜਹੇ ਸਜਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੇਤਾਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਸਰਆਂ ਦੀ

ਹਾਲਤ ਿਈ ਸਦਨਾਂ ਸਿੱ ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਦੇ-ਿਦਾਈ,ਂ ਸਜਨਹਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਸਰਹਾ
ਮੂੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਸਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਸਸਥਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਰੋਜ਼, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਾਫ਼ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਿਰੇਗਾ ਸਿ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਜਦਾ ਸਸਥਤੀ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਿੱ ਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰਨਗੇ।

ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰ ਨਦੇ ਹਾਂ ਸਿ ਿੋਈ ਸਿਅਿਤੀ ਮਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਲੀ ਿੀਮ

ਅਸਜਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਿ।ੇ ਹੋ ਸਿਦਾ

ਹੈ ਸਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਸਲਆ ਹੋਿੇ ਸਿ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਿੀ ਹੈ। ਸਿਰਪਾ
ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਲੀ ਿੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰੋ। ਹੇਠ
ਉਨਹਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਿਸਰ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਦੱ ਸਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ

ਅਸੀਂ ਸਿਸੇ ਦੀ ਅਰਾਮਦੇਹ ਮਸਹਸਸ ਿਰਨ ਸਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ

ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਨ ਿਾਲੇ ਸਿਸੇ ਸਿਅਿਤੀ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ ਸਿ
ਉਹ ਸਜ਼ਆਦਾ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਨਾ ਿਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱ ਿ ਿਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਿਦੇ
ਹਨ।
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ਧਾਰਰਮਕ, ਅਰਧਆਤਰਮਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੁੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਲੋ ੜਾਂ

ਜਦੋਂ ਿੋਈ ਸਿਅਿਤੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਿਦਾ
ਹੈ ਸਿ ਸਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਿਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਲਦੀ ਅਤੇ ਸਦਲਾਸਾ ਸਮਲਦਾ ਹੈ। ਅਿਸਰ
ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਈ ਿਾਰ ਇਹ ਸਿਸੇ ਅਸਜਹੇ ਸਿਅਿਤੀ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਿਰਨ ਸਿੱ ਚ ਮਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਸਿ ਸਿਸੇ ਿੀ ਧਾਰਸਮਿ ਅਤੇ ਅਸਧਆਤਸਮਿ ਲੋ ੜਾਂ ਸਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ
ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਸਤਸਨਧ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿੇ। ਸਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਸਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਿ ਿਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਿਸੇ ਹੋਸਪਾਈਸ ਸਿੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਸਰਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਰਸਤਸਨਧ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ

ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਸਿ ਪਰਸਤਸਨਧਤਾ ਿੀਮ ਦਾ ਿੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਾਿਾਤ ਿਰੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਨਰਸ
ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਿਰਨ ਲਈ ਿਹੋ।
ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਿੁਝ ਲੋ ਿ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਦਨ ਸਿੱ ਥੇ ਸਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਸਿ, ਇਹ
ਸਿਚਾਰ ਬਦਲ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਿਰੇਗੀ ਸਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ

ਿਰਨ ਿਾਸਲਆਂ ਲਈ ਿੀ ਸਿਹਾਰਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਅਿਤੀਗਤ ਇੱ ਛਾਿਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਪਰੀ ਿੋਸਸ਼ਸ਼ ਿਰੇਗੀ।

ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਰਵੁੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ– ਹਸਪਤਾਲ ਸਿੱ ਚ ਿੁਝ ਲੋ ਿ ਆਪਣੇ
ਜੀਿਨ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਸਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਿੇਅਰ ਹੋਮ ਸਿੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨਾ ਪਸੂੰ ਦ ਿਰਨਗੇ। ਜੇਿਰ

ਅਸਜਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਿਰ ਢੁਿਿੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਡਾਿਿਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਿਰਨਗੇ।
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ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਸਿੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਰਸਸੂੰ ਗ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ

ਸਡਸਸਿਰਿਿ ਨਰਸਾਂ ਸਮਲਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨਰਸਸੂੰ ਗ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱ ਤੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਘਰ ਸਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
•

ਿਸਮਊਸਨਿੀ ਸਪੈਸ਼ਸਲਸਿ ਪੈਲੀਏਸਿਿ ਿੇਅਰ (ਰਾਹਤ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਿਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ) ਨਰਸਾਂ
(ਮੈਿਸਮਲਨ)

•

ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਜੀਪੀ

•

ਪੈਲੀਏਸਿਿ ਿੇਅਰ (ਰਾਹਤ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਿਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ) ਸਪੋਰਿ ਿੀਮ

ਹਸਪਤਾਲ ਰਵੁੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ – ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਪਸਰਿਾਰਿ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਸਿਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਹ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿਾਰਡ

ਸਿਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਉਪਲਬਧ ਸਹਲਤਾਂ ਸਜਿੇਂ ਸਿ ਸ਼ਾਿਰ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਿਾਰ
ਪਾਰਸਿੂੰ ਗ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੇਗਾ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਿਾਰ ਪਾਰਿ ਸਨਿਾਸ 'ਤੇ ਤੁਗਤਾਨ ਪਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਸਿ, ਉਨਹਾਂ

ਮੁਲਾਿਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਗਣਤੀ ਸਿੱ ਚ ਿੈਸਲਊ ਿਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਦੇ ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ
ਦੋਸਤ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿੱ ਚ ਹਨ। ਸਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਿਾਫ਼ ਤੋਂ ਿੇਰਿੇ ਮੂੰ ਗੋ।

ਹੋਸਪਾਈਸ ਦੇਖਭਾਲ – ਿੁਝ ਲੋ ਿ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਸਿੱ ਚ ਇੱ ਿ ਹੋਸਪਾਈਸ ਸਿੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ

ਿਰਾਉਣ ਚਾਹ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਸਥਤੀ ਸਿੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਸਹਤ
ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਸਪਾਈਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਦਵਾਈ

ਜਦੋਂ ਮੂੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿ ਿੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਿਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰਨਗੇ ਸਿ
ਿੀ ਜੋ ਦਿਾਈ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਿੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਿੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਾਈ ਨੂੰ ਸਨਗਲਣਾ ਮੁਸ਼ਿਲ

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਜਹੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋਿ,ੇ ਸਜਿੇਂ
ਸਿ ਿੀਿੇ ਦੁਆਰਾ।
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ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਦਿਾਈਆਂ ਤਜਿੀਜ਼ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਦੁਖਦਾਈ

ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਰਸਤਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਸਜਿੇਂ ਸਿ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਉਲਿੀ ਨੂੰ ਰੋਿਣ ਲਈ
ਦਿਾਈ। ਿਈ ਿਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਿ ਸਸਰੂੰ ਜ ਡਰਾਈਿਰ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਿ ਛੋਿਾ, ਪੋਰਿੇਬਲ

ਪੂੰ ਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਸਚੱ ਤਰ 1 ਦੇਖੋ)। ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਿੀਿੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਾਈ ਦੇਣ ਲਈ
ਿਰਸਤਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਸਚੱ ਤਰ 1 ਇੱ ਿ ਪੋਰਿੇਬਲ ਦਿਾਈ ਪੂੰ ਪ ਸਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਆਰਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਹੈ ਸਿ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਿਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿਾਫ਼

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰੇ। ਜੋ ਿੁਝ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ
ਪੁਸਸਤਿਾ ਦੇ 'ਮੇਰੇ ਨੋਿ' ਭਾਗ ਸਿੱ ਚ ਸਲਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਲਈ ਸਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਸਲਆਉਣਾ ਚਾਹ ਸਿਦੇ ਹੋ ਸਜਿੇਂ ਸਿ ਰਾਤ ਦੇ ਿੱ ਪੜੇ, ਘਰ
ਤੋਂ ਇੱ ਿ ਿੂੰ ਬਲ ਜਾਂ ਡਰੈਸਸੂੰ ਗ ਗਾਊਨ।
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ਿੁਝ ਪਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿੱ ਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਸਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ।

ਪਸਰਿਾਰ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਿਾਰਡ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਸਜਿੇਂ ਸਿ ਬੱ ਸਚਆਂ,
ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਸਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਿਰਦੇ ਹੋਏ।
ਮਨਪਸੂੰ ਦ ਸੂੰ ਗੀਤ ਚਲਾਉਣਾ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਬੱ ਸਚਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਸਿਦਾ ਿਸਹਣ ਲਈ ਆਉਣ ਿਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਾਗਤ ਹੈ। ਸਿਰਪਾ

ਿਰਿੇ ਇਸਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਿਰਨ ਲਈ ਨਰਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਿਰੋ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਜਿੇਂ ਸਿ ਹੱ ਥ
ਦਾ ਸਪਰੂੰ ਿ, ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂ ਫੋਿੋ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਰਸਸੂੰ ਗ ਸਿਾਫ਼ ਇਸ ਸਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਿਰ ਸਿੇਗਾ।

ਰਦੁੱ ਖ ਰਵੁੱ ਚ ਬਦਲਾਅ
ਹਰ ਮੌਤ ਿੱ ਖਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੂੰ ਭਿ ਹੈ ਸਿ ਿੋਈ ਸਿਅਿਤੀ ਆਪਣੇ ਅੂੰ ਤਮ
ਘੂੰ ਸਿਆਂ ਸਿੱ ਚ ਸਿਿੇਂ ਸਦਖਾਈ ਦੇਿਗ
ੇ ਾ ਪਰ ਿੁਝ ਆਮ ਸਰੀਰਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ
ਸਿਦੇ ਹੋ:
•

ਲੋ ਿ ਅਿਸਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸੌਣ ਸਿੱ ਚ ਸਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।

•

ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸਫੱ ਿੀ ਅਤੇ ਸਗੱ ਲੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਹੱ ਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਠੂੰਢੇ ਮਸਹਸਸ ਿਰ
ਸਿਦੇ ਹਨ।

•

ਸਜਿੇਂ -ਸਜਿੇਂ ਉਹ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਬਮਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ , ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਿ
ਸਿ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਪਸਰਿਾਰ ਸਿੱ ਚ ਿੀ ਬਹੁਤ ਘੱ ਿ ਸਦਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਪਰਸਿਸਰਆ ਦਾ ਇੱ ਿ ਿੁਦਰਤੀ ਸਹੱ ਸਾ ਹੈ।

7

•

ਅੂੰ ਤ ਸਿੱ ਚ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿੁਝ ਲੋ ਿਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਆਦ ਛੋਿੀ ਹੋਿੇਗੀ ਪਰ
ਦਸਜਆਂ ਲਈ ਇਹ ਿਈ ਸਦਨ ਰਸਹ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਿਜਦ, ਉਹ ਅਜੇ ਿੀ ਜਾਣ ਹੋ
ਸਿਦੇ ਹਨ ਸਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਹ ਮਸਹਸਸ ਿਰ ਸਿਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਾਜ਼ ਸੁਣ
ਸਿਣਗੇ।

•

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਿ ਸਾਹ ਰੁਿ ਨਹੀਂ
ਜਾਂਦਾ।

ਅਸਜਹੇ ਸੂੰ ਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਸਿਿਹਾਰਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹ
ਸਿਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਣ ਸਿੱ ਚ ਸਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ;

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਨਗਲ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਣ ਿਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਸਗੱ ਲਾ ਿਰਨਾ। ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਿਰਨ ਸਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰੇਗੀ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਲਈ
ਸਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਰਹੁੱ ਲਣਾ

ਮਰਨ ਿਾਲਾ ਸਿਅਿਤੀ ਿਈ ਿਾਰ ਬੇਚਨ
ੈ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਿੱ ਚ

ਰਸਾਇਣਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਾਰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦਮਾਗ ਨੂੰ ਪਰਭਾਸਿਤ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਾਈਆਂ ਨਾਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਬੇਚਨ
ੈ ੀ ਭਾਿਨਾਤਮਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਿਾਰਨ ਿੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਜੇਿਰ ਅਸਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਿਰ, ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਅਸਧਆਤਸਮਿ ਜਾਂ
ਧਾਰਸਮਿ ਪਰਸਤਸਨਧ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਿਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਅਸੰ ਜਮਤਾ

ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਸਿਅਿਤੀ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਅੂੰ ਤੜੀਆਂ ਦਾ ਿੂੰ ਿਰੋਲ ਗੁਆ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿੱ ਚ ਅਸੂੰ ਜਮਤਾ ਪੈਡ ਜਾਂ ਿੈਥੀਿਰ (ਇੱ ਿ ਤੂੰ ਗ, ਪਲਾਸਸਿਿ ਦੀ ਸਿਊਬ ਜੋ ਬਲੈ ਡਰ ਸਿੱ ਚ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਿਰਗੇ ਉਪਿਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ।
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ਦਰਦ

ਿੋਈ ਸਿਅਿਤੀ ਜੋ ਜੀਿਨ ਦੇ ਅੂੰ ਤਮ ਸਦਨਾਂ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ
ਸਿ ਉਹ ਦਰਦ ਸਿੱ ਚ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਰਨ ਿਰਿੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਲੀ ਿੀਮ ਮੂੰ ਹ

ਬਣਾਉਣਾ (ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਚਹਰੇ 'ਤੇ ਿਸਾਿ), ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਹੱ ਲਣਾ ਸਜਿੇਂ ਸਿ ਉਹ ਬੇਅਰਾਮੀ ਸਿੱ ਚ ਹੈ, ਅਤੇ
ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਿਰਗੇ ਸੂੰ ਿੇਤਾਂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰੱ ਖੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਸਚੂੰ ਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਲੀ ਿੀਮ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਮਦਦ ਿਰਨਗੇ।
ਸਾਹ ਰਵੁੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਜਦੋਂ ਿੋਈ ਮਰ ਸਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦਾ ਪੈਿਰਨ ਬਦਲ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਾਹ

ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹਾਂ ਸਿਚਿਾਰ ਲੂੰਬਾ ਪਾੜਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿਦੇ-ਿਦਾਈ,ਂ ਸਾਹ
ਨਾਲੀਆਂ ਸਿੱ ਚ ਤਰਲ ਇਿੱ ਠਾ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਿੱ ਚ ਉੱਚੀ ਆਿਾਜ਼ ਆ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਸਿ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿਰਨ ਿਾਲਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਨ ਿਾਲੇ

ਸਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ। ਸਿਾਫ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੇਸੜਓਂ ਸਨਗਰਾਨੀ ਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਾਈ ਦੀ
ਿਰਤੋਂ ਿਰਨ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਰ ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਅੰ ਤਮ ਪਲ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਿਾਂ ਲਈ, ਮਰਨ ਦੇ ਅੂੰ ਸਤਮ ਪਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪਰਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਚਿਾਰ ਲੂੰਬੇ

ਿਿਫ਼ੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਆਦਾ ਅਸਨਯਸਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਿਾਰ, ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਬੂੰ ਦ
ਿਰ ਸਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿੁਝ ਸਮੂੰ ਿਾਂ ਸਿੱ ਚ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱ ਿ ਲੂੰਬੀ ਪਰਸਿਸਰਆ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਅਿਸਰ ਸਿਅਿਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸਦਖਾਈ ਦੇ
ਸਿਦੇ ਹਨ।
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ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਦਮਾ ਮਸਹਸਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰ ਗੀ
ਤਰਹਾਂ ਸਤਆਰ ਮਸਹਸਸ ਿੀਤਾ ਹੋਿੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਿੁਝ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਸਹ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ

ਤੁਸੀਂ ਸਤਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਦਾ ਇੱ ਿ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਸਿ ਅੱ ਗੇ ਿੀ ਿਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ
ਉਹ ਘਰ ਸਿੱ ਚ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿੱ ਚ।

ਜੇਿਰ ਸਿਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਚੂੰ ਤਤ ਹੋ ਸਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੇਆਰਾਮ ਜਾਂ ਦੁਖੀ
ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਦੇ ਸਿਾਫ਼ ਦੇ ਇੱ ਿ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਿਰੋ।

10

ਇਸ ਰਕਤਾਬਚੇ ਨੰ ਇਸ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਜਾਂ ਰਪਰੰ ਟ੍ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
http://dgft.nhs.uk/services-and-wards/end-of-life-care/patientinformation-leaflets/

ਸਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਰਾਹਤ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਿਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ। ਸਮੀਸਖਆ ਿਰਨ ਦੀ ਸਮਤੀ: ਅਪਰੈਲ 2019. ਅਗਲੀ ਸਮੀਸਖਆ ਦੀ ਸਮਤੀ: ਜਨਿਰੀ 2022. ਸੂੰ ਸਿਰਣ 3. DGH ਰੈਫ਼ਰੇਂਸ:
DGH/PIL/01184.
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ਡਾਕਟ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ
ਸਮਤੀ: ______________________________
ਮੇਰਾ ਸਿਾਲ:
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ਡਾਕਟ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ
ਸਮਤੀ: ______________________________
ਮੇਰਾ ਸਿਾਲ:
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ਮੇਰੀਆਂ ਰਟ੍ੁੱ ਪਣੀਆਂ
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