
ਮੈਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਆਰੀ ਿਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ,  

ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਿੀ ਉਮੀਦ ਿਰਨੀ ਹੈ।  

ਹੌਸਕਪਸ ਪੈਕਲਏਕਿਵ ਿੇਅਰ (Hospice Palliative Care) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਿਲੀਫ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ 
ਕਦਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਲਆਉਣਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੀਜ 
ਲੌਂ ਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ 

ਮਰ ਵਰਹਾ ਹੋਿੇ
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ਇਹ ਵਕਤਾਬਚਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਜੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵਤਆਰ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਤ ਇਿ ਿੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਇੱਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨੰੂ 
ਕਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਿੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਕਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦੱਸੇ 
ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਿ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਿ ਕਚੰਨ੍ਹ  ਹਰ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੇ, 
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਿ੍ਰਮ ਕਵੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਕਵੱਚ ਿੁਝ ਲੱਛਣ 
ਕਬਹਤਰ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿੁਝ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਿਦਾ, 
ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਨਰਸ, ਡਾਿਿਰ, ਪਾਦਰੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਿਰ, ਫਾਰਮਾਕਸਸਿ

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ

ਤੁਸੀਂ ਿੇਅਰ ਿੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹੱਸਾ ਹੋ। ਿੀਮ ਦੇ ਹਰੇਿ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਕਿਸੇ 
ਹੋਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਲਈ ਕਤਆਰੀ ਿਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ 
ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਿੋਈ ਵੀ ਸਕਭਆਚਾਰਿ ਜਾਂ ਧਾਰਕਮਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਿਾਰ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰੋ।

ਕਿਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਮਰ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾਤਮਿ 
ਅਤੇ ਸਰੀਰਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਿਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਪਕਰਵਾਰਿ ਰੁਿੀਨਾਂ ਕਵੱਚ ਕਵਘਨ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕਧਆਨ 
ਿੇਂਦਕਰਤ ਿਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਮਰ ਰਹੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਮਾਯੂਸੀ, ਕਨਰਾਸ਼ਾ 
ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਆਮ ਅਤੇ ਸੁਭਾਕਵਿ ਹਨ। 



2

ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਸਾਂਝਾ ਿਰੋ, ਜੋ 
ਅਿਸਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਡੀਿ ਕਵੱਚ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਅਕਜਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਲੋਿ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।

•  ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦਆਲੂ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਨੱਜੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰਨ 
ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ।

•  ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਕਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ।

•  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਦਓ ਕਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ।

•  ਬਰੇਿਾਂ ਲਓ, ਠੀਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਅਤੇ ਨਕਜੱਠਣ ਕਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਕਨਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਿਰੋ।

•  ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਿਲ ਸਹਾਇਤਾ  
ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰੋ।

ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਵਹਣਾ

•  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਕਦਵਾਓ ਕਿ  
ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ।

•  ਸ਼ਾਂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਿਰਵਾਓ।

•  ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਿ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੋ।

•  ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਿਰੋ, ਇਹ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ  
ਿੀ ਿਰੋਗੇ।

•  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬੈਠੋ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਓ ਜਾਂ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਵੱਚ ਪੜ੍ਹੋ।
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•  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਪਕਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਦਲਚਸਪੀ 
ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰੋ।

•  ਜੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਈ ਠੰਡਾ ਿੱਪੜਾ ਪੇਸ਼ ਿਰੋ।

•  ਖੁਸ਼ਿੀ ਤੋਂ ਛੁਿਿਾਰਾ ਕਦਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਕਗੱਲਾ ਿਰੋ।

•  ਮੱਧਮ ਰੌਸ਼ਨੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰੋ।

•  ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ 
ਦੀ ਸ਼ਿਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਲ ਤਿ ਰਕਹੰਦੀ ਹੈ।

•  ਅਲਕਵਦਾ ਉਕਚਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦ ੇਹਨ। 

•  ਸਾਂਝੇ ਤਜ਼ਰਕਬਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰੋ।

ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਵਚੰਨ੍ਹ  ਹਨ?

ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਕਚੰਨ੍ਹ  ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹਰੇਿ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ  
ਹੋ ਿੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ  
ਨੰੂ ਕਤਆਰ ਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਚੰਨ੍ਹ  ਿਈ ਘੰਕਿਆਂ ਜਾਂ ਕਦਨਾਂ ਕਵੱਚ  
ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 
ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਿਾਰਨਾਂ ਿਰਿੇ, ਿੁਝ ਲੋਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕਵੱਚ ਥੋੜੇ  
ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਮਕ

•  ਿੁਝ ਲੋਿ ਅਕਜਹੇ ਪੜਾਅ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਜੱਥੇ ਉਹ ਕਪੱਛੇ ਹਿ 
ਜਾਂਦੇ, ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਕਵੱਚ ਕਦਲਚਸਪੀ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹੋਏ।

•  ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕਵਅਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਿ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿਸੂਰਵਾਰ, ਗੁੱਸਾ, ਮਾਯੂਸੀ, ਬੇਵਸੀ, 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ।

•  ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਾਹਰ ਿਰਨਾ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਹੰਝੂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਿ 
ਿੁਦਰਤੀ ਤਰੀਿਾ ਹੈ।
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•  ਿੁਝ ਲੋਿ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਿੱਲੇ ਰਕਹ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਿਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

•  ਿੁਝ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵੱਚ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਅਤੇ 
ਕਨਯੰਤਰਣ ਗੁਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਚੰਤਤ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਰੂਹਾਨੀ

•  ਧਾਰਕਮਿ ਆਗੂ ਜਾਂ ਅਕਧਆਤਕਮਿ ਸਲਾਹਿਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ 
ਨੰੂ ਦਇਆਵਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।

•  ਰੀਤੀ ਕਰਵਾਜ਼, ਧਾਰਕਮਿ ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਿਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਦਲਾਸਾ ਦੇ ਸਿਦੇ 
ਹਨ। ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਅਕਧਆਤਕਮਿ ਸਹਾਇਤਾ ਤਿ ਪਹੁੰ ਚਣ ਕਵਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ।

•  ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਕਭਆਚਾਰਿ ਜਾਂ ਧਾਰਕਮਿ 
ਰੀਤੀ ਕਰਵਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਲਈ ਹੁਣ, ਮੌਤ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਮਾਨਵਸਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

•  ਉਹ ਕਵਅਿਤੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰ ਸਿਦਾ। ਿੇਵਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

•  ਸਮੇਂ, ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।

•  ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਅਿਤੀ ਸੁਚੇਤ, ਚੇਤੰਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ 
ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੋਸ਼ ਕਵਚ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦੇ।

•  ਿਈ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਣਕਡੱਠ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਿ 
ਪਹੁੰ ਚ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਚਾਦਰਾਂ ਜਾਂ ਿੰਬਲ ਨੰੂ ਕਖੱਚ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੈਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਕਨਿਲਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦਾ 
ਕਹੱਸਾ ਹੈ ਕਜਹਨਾਂ ਕਵਚੋਂ ਸਰੀਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।
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ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਚੰਨ੍ਹ

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਰਲ

•  ਭੁੱਖ ਦੀ ਿਮੀ ਅਤੇ ਕਪਆਸ ਕਵੱਚ ਿਮੀ ਆਮ ਹੈ; ਸਰੀਰ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਿਰ ਕਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣ-ਪੀਣ 
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਿਰਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਵਧਾ 
ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਸਿਦਾ ਹੈ।

•  ਉਹ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਸਰਫ ਿੁਝ ਛੋਿੀਆਂ 
ਬੁਰਿੀਆਂ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹਨ।

•  ਖੁਸ਼ਿ ਮੂੰ ਹ ਆਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਾਮ ਲਈ ਅਿਸਰ ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰੋ।

•  ਜੇ ਉਹ ਕਨਗਲਣ ਕਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, 
 ਤਾਂ ਤਰਲ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਨਾ ਕਦਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁਿਣ ਦਾ ਜੋਖਮ  
ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਸੌਣਾ

•  ਿੁਝ ਲੋਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੌਂ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਗਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਿਲ 
ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।

•  ਕਜਵੇਂ ਹੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਵਅਿਤੀ ਿੋਮਾ ਕਵੱਚ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਅਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।
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ਸਾਹ ਲੈਣਾ

•  ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਕਨਯਮਤ ਪੈਿਰਨ ਬਦਲ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਤੁਕਲਤ ਘੱਿ 
ਡੂੰ ਘੇ ਸਾਹ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਅਵਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹੋ। 
ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਪੈਿਰਨ ਸੁਭਾਕਵਿ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਿੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ 
ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਿੇਤ ਕਦੰਦੇ ਹਨ।

•  ਉਹ ਲੋਿ ਕਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗਲ੍ਹ ਵੱਲ ਧੀਮੇ ਪੱਖੇ 
ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਲੇਗੀ। ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ ਲਈ 
ਦਵਾਈਆਂ ਕਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।

•  ਖੜਿਵਾਂ ਸਾਹ ਜਾਂ ਗੜਗੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ 
ਿਮਜ਼ੋਰੀ ਿਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਵਅਿਤੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਲਾਰ ਨੰੂ ਕਨਗਲ ਨਹੀਂ 
ਸਿਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕਵੱਚ ਤਰਲ ਇਿੱਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਸਿਸ਼ਕਨੰਗ 
(Suctioning) ਫਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ 
ਕਵਅਿਤੀ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਲਿਾਉਣਾ ਕਰਸਾਵ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਿੱਢ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵਨਕਾਸੀ

•  ਕਪਸ਼ਾਬ (ਪੀ) ਅਤੇ ਿੱਿੀ (ਪੂ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਿ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਅਿਤੀ 
ਘੱਿ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਪਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਿੱਿੀ ਵੀ ਰੰਗ ਕਵੱਚ ਬਦਲ ਸਿਦੇ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਘੱਿ ਵਾਰ ਅਤੇ ਘੱਿ ਮਾਤਰਾ ਕਵੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਿਾਰਿ ਕਜਵੇਂ 
ਕਬਸਤਰੇ ਕਵਚ ਰਕਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਿ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਇਸ ਕਵੱਚ 
ਇੱਿ ਭੂਕਮਿਾ ਕਨਭਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

•  ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਵਸਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਵਅਿਤੀ ਆਪਣੇ ਕਪਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਿੱਿੀ ਦਾ 
ਕਨਯੰਤਰਣ ਗੁਆ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਪਸ਼ਾਬ ਕਨਿਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਿ ਬ੍ਰੀਫ 
ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ ਿੈਥੀਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 
ਬਲੈਡਰ ਕਵੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਿ ਕਿਊਬ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਪਸ਼ਾਬ ਨੰੂ ਸਰੀਰ 
ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਿ ਥੈਲੇ ਕਵਚ ਵਗਣ ਕਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੰੂ 
ਕਨਰਦੇਕਸ਼ਤ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ।
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ਚਮੜੀ

•  ਚਮੜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਅਿਸਰ ਕਚਪਕਚਪੀਆਂ ਅਤੇ 
ਕਸੱਲੀਆਂ ਮਕਹਸੂਸ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹੈ।

•  ਚਮੜੀ ਜਾਮਨੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਲੱਗ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਖਾਸਿਰ ਪੈਰ, ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਅਤੇ 
ਬਾਹਾਂ। ਇਸ ਰੰਗ ਪਕਰਵਰਤਨ ਨੰੂ "ਮੌਿਕਲੰਗ" (mottling) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਅਿਤੀ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਠੰਡ ਮਕਹਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਰਮ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਹੀਕਿੰਗ ਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ 
ਖਤਰਨਾਿ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਣ ਦਾ ਿਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਹਲਿੇ ਿੰਬਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਨਰਸ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ

ਨਰਸ ਨੰੂ ਤਾਂ ਿਾਲ ਿਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਚੰਤਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ/ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼:

•  ਨੰੂ ਦਰਦ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ

•  ਉਤਾਵਲਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਧ ਬੇਚੈਨ ਹੈ

•  ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ

•  ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਵੱਚ ਕਖਚਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ

•  ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਿ ਕਰਹਾ ਹੈ

•  ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਕਧਆ ਹੈ

ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ। ਭਰੋਸਾ ਕਦਵਾਓ ਅਤੇ ਨਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਿ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ।
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ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਿੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਭਾਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਲ ਪਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
ਕਤਆਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। 

ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ:

•  ਿੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਰਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

•  ਪਲਿਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਇਿ ਕਦਸ਼ਾ 
ਕਵਚ ਸਕਥਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

•  ਕਪਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਿੱਿੀ ਕਨਿਲ ਸਿਦੇ ਹਨ।

•  ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਕਢੱਲਾ ਪੈਣ ਿਾਰਨ ਮੂੰ ਹ ਥੋੜਾ ਕਜਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਮੂੰ ਹ ਕਵੱਚੋਂ 
ਤਰਲ ਕਨਿਲ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:

• ਜੇਿਰ ਇਹ ਸੰਭਾਕਵਤ ਮੌਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਾਫ 911 ‘ਤੇ ਿਾਲ ਨਹੀਂ ਿਰੇਗਾ। ਇਹ ਿੋਈ 
ਮੈਡੀਿਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 911 ‘ਤੇ ਿਾਲ ਿਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ 
ਕਿ CPR ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਵੱਚ ਿ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ।

• ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਿੀ ਿਰਨ ਲਈ ਡਾਿਿਰ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਿਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ 
ਸਮਾਂ ਕਬਤਾਉਣ ਦਾ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੰੂ ਛੂਹਣ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ, ਚੁੰ ਮਣ 
ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਲੇਿਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ।

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਾਫ ਨੰੂ ਕਫਊਨਰਲ ਹੋਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਨ ਲਈ 
ਿਹੋ। ਕਫਊਨਰਲ ਹੋਮ, ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਸਿਦਾ 
ਹੈ।

• ਮੌਤ ਤੋਂ 24 ਘੰਿੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਿੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ 
ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

• ਹੈਲਥ ਿੇਅਰ ਿੀਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੋਗ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

• ਹੈਲਥ ਿੇਅਰ ਿੀਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੋਗ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।
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ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਫਊਨਰਲ ਹੋਮ ਨਾਲ ਕਮਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੇਠ 
ਕਲਖੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ:

• ਿਨੰੂਨੀ ਨਾਮ

• ਕਿੱਤਾ

• ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ

• ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ

• ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਿ ਅਤੇ ਸਥਾਨ

• ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ

• ਕਵਆਹੁਤਾ ਸਕਥਤੀ

• ਪਾਰਿਨਰ ਦਾ ਨਾਮ

• ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
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ਕਮਪੈਸ਼ਨੇਟ ਕੇਅਰ ਲਾਭ

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਮਰ ਰਹੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਿਰੀ ਅਤੇ 
ਕਵੱਤੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਖਤਰੇ ਕਵੱਚ ਪਾ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਿੈਨੇਡਾ ਸਰਿਾਰ 
ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਿੀਤੇ ਗਏ ਿਮਪੈਸ਼ਨੇਿ ਿੇਅਰ ਲਾਭਾਂ (Compassionate 
Care Benefits) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਿਮਪੈਸ਼ਨੇਿ ਿੇਅਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਿਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ:

•  ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਹਊਮਨ ਕਰਸੋਰਸ ਕਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ

•  ਆਪਣੇ ਸਰਕਵਸ ਿੈਨੇਡਾ ਸੈਂਿਰ ਤੇ ਜਾਓ

•  ਿਾਲ ਿਰ ੋ1-800-206-7218 (ਿੀਿੀਵਾਈ: 1-800-529-3742)

•  ਜਾਂ https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/
caregiving.html 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਓ

ਅੰਗ ਅਤੇ ਵਟਸੂ ਦਾਨ

ਜਾਣਿਾਰੀ www.giftofLive.on.ca ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ(ਨਾਂ) 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ 
ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਨਾਲ ਕਵਚਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਿੱਢੋ।

https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/caregiving.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/caregiving.html
http://www.giftoflife.on.ca
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Acclaim Health 
Palliative Care Consultation
2370 Speers Road
Oakville, ON, L6L 5M2
(905) 827-8111
ਿੋਲ ਫ੍ਰੀ: 1 (800) 426-9666
www.palliativecareconsultation.ca @acclaimhealth

ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਾਵਨਤ: ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਵਗਆ:

ਅਿਲੇਮ ਹੈਲਥ, ਹੋਮ ਐਡਂ ਿਕਮਊਕਨਿੀ ਿੇਅਰ ਸਪੋਰਿ ਸਰਕਵਕਸਜ਼ ਕਮਸੀਸਾਗਾ ਹਾਲਿਨ (MH) ਅਤੇ ਹੋਮ ਐਡਂ ਿਕਮਊਕਨਿੀ 
ਿੇਅਰ ਸਪੋਰਿ ਸਰਕਵਕਸਜ਼ ਹੈਕਮਲਿਨ ਕਨਆਗਰਾ ਹੈਲਡੀਮੈਂਡ ਬ੍ਰਾਂਿ (HNHB) ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਦਸ਼ਾ-ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਿੌਨਿ੍ਰੈਿਿ ਅਧੀਨ ਨਰਕਸੰਗ ਅਤੇ ਕਨੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਿਾਏ ਗਏ ਕਵਚਾਰ ਅਿਲੇਮ ਹੈਲਥ ਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ MH, HNHB, ਓਨਿੈਰੀਓ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਓਨਿੈਰੀਓ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਕਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।  
ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰਵਜਸਟ੍ਰੇਸਨ ਨੰਬਰ: 11928 4602 RR0001

ਇਸ 'ਤੇ ਪੈਲੀਏਵਟਿ ਕੇਅਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
(Palliative Care Consultation Program) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ

http://www.palliativecareconsultation.ca
http://www.facebook.com/acclaimhealth
http://www.instagram.com/acclaimhealth
http://www.linkedin.com/company/acclaimhealth
http://www.twitter.com/acclaimhealth

