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ਤੁ ਰੰਤ ਡਾਕਿਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
000 ‘ਤੇ ਕਾਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
(ਅਪ੍ਾਤਕਾਲ) ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਉ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ
ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰ ਕੇ 131 450 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 1800 360 000 ਉੱਤੇ
ਗੱਲ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਿਾ ਹੈ।

ਿੋਲਣ ਜਾਾਂ ਸੁ ਣਨ ਦੀ ਸਮਰਾੱਥਾ ਦਾ ਨੁ ਕਸਾਨ
ਅਸੀ ਾਂ TTY ਅਤੇ ਰਾਿਟਰੀ ਰੀਲੇ ਸੇਿਾ ਿੱਲੋਂ ਵਮਲਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ
ਕਾੱਲਾਾਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ - ਸਹਾਇਤਾ ਡੈ ਸਕ 1800 555 660

ਆਪਣੇ ਸੁ ਝਾਅ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰੋ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅਿਾਾਂ ਦੀ ਅਸੀ ਾਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ
ਈਮੇਲ – advice@pcas.org.au
ਫੋਨ – 1800 360 000

www.pcas.org.au

1800 360 000

ਸਿੇਰ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਿਜੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਵਦਨ

‘ਪ੍ੈਲੀਏਵਟਿ ਕੇਅਰ’ ਸਲਾਹ ਸੇਿਾ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ
‘ਰਾਇਲ ਮੈਲਬਰਨ ਹਸਪ੍ਤਾਲ’ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂੰ
ਵਿਕਟੋਵਰਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵਹਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ
ਲਈ 1800 360 000 ਉੱਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਲੋ ੜ ਪ੍ਿੇ ਤਾਾਂ
ਰਾਿਟਰੀ ਰੀਲੇ ਸੇਿਾ 13 36 77 ਰਾਹੀ ਾਂ ਕਾੱਲ ਵਮਲਾਉ, ਜਾਾਂ
ਈਮੇਲ ਕਰੋ <advice@pcas.org.au>
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ, 1 Treasury Place, Melbourne ਦੁਆਰਾ
ਅਵਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਵਿਤ
© ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ, ਮਈ 2021 (2006731)
ISBN 978-1-76096-166-4 (Print)

‘ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ’
(ਉਮਰ ਸੀਟਮਤ ਕਰਦੀ ਟਿਮਾਰੀ ਨਾਲ
ਲੜ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਾਂ ਸਹਾਰਾ)

ਸਲਾਹ ਸੇਿਾ

1800 360 000
ਸਿੇਰ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਿਜੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਵਦਨ

ਹਰ ਵਕਸੇ ਲਈ,
ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ
ਵਿੱਚ ਵਕਤੇ ਿੀ

‘ਪ੍ੈਲੀਏਵਟਿ ਕੇਅਰ’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਕੋਲ ਵਕਸੇ ਉਮਰ ਸੀਵਮਤ ਕਰਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ
ਵਜਉਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਾਂ ਬਵਚਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਗੁ ਣਿੱਤਾ ਸੁਿਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ ਟਵਕਿੋਰੀਆ ਟਵਾੱਚ ਹਰ ਟਕਸੇ ਲਈ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਜੀਵਨ ਨੰ ਸੀਟਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਕਸੇ
ਟਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਟਕਸੇ ਅਟਜਹੇ ਟਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ,
ਪਟਰਵਾਰਕ ਮੈਂਿਰ, ਦੋਸਤ/ਸਹੇਲੀ ਜਾਾਂ ਪੜੋਸੀ ਹੋ ਜੋ ਟਕ
ਜੀਵਨ ਨੰ ਸੀਟਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਕਸੇ ਟਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀ
ਟਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਸੀ ਾਂ ਪ੍ਰਿਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ, ਪ੍ਰਿਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ
ਵਜਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਾਂ, ‘ਪ੍ੈਲੀਏਵਟਿ
ਕੇਅਰ’ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ?
ਉਵਚਤ ‘ਪ੍ੈਲੀਏਵਟਿ ਕੇਅਰ’ ਸੇਿਾ ਮੈਂ ਵਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱ ਭਾਾਂ?
ਆਪ੍ਣੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ?
ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਉਣਾ?
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਅਿੀਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ?
ਆਪ੍ਣੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ‘ਪ੍ੈਲੀਏਵਟਿ ਕੇਅਰ’
ਬਾਰੇ ਵਕਿੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਾਂ?

1800 360 000

ਸਿੇਰ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਿਜੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਵਦਨ

ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੋਈ ਡਾਾੱਕਿਰ, ਨਰਸ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਸਹਤ
ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਤਾ ਹੋ ਜੋ ਟਕਸੇ ਅਟਜਹੇ ਟਵਅਕਤੀ
ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਟਰਹਾ ਹੈ ਟਜਸ ਨੰ ਜੀਵਨ ਸੀਟਮਤ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਟਿਮਾਰੀ ਹੈ?
ਥੱਲੇ ਦੱਸੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ/ਸਾਡੀ ਮਾਹਰ
‘ਪ੍ੈਲੀਏਵਟਿ ਕੇਅਰ’ ਨਰਸ ਜਾਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ
ਲੱ ਛਣ ਵਨਯੂੰਤਰਣ
ਤਜਿੀਜ਼ ਕਰਨਾ (Prescribing)
ਦਿਾਈਆਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀ ਾਂ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ, ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ
ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ
ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਵਨਰੂੰਤਰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਣੇ
1
(Continuous
subcutaneous infusions)
(ਵਸਵਰੂੰਜ ਡਰਾਈਿਰਜ਼)
ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪ੍ੱਿਰੀ ਸੂੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ
ਅਸੀ ਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੀ ਵਲਖਤ ਸਲਾਹ (prescriptions), ਰੈਫ਼ਰਲ
(ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਮਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ) ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਡਾਕਟਰੀ
ਵਰਕਾਰਡ ਨਹੀ ਾਂ ਿੇਖ/ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ
ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾਿਾਾਂ ਿੱਲੋਂ ਵਮਲਣ ਿਾਲੀ ਸੂੰਭਾਲ ਦਾ
ਸਥਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।

ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁ ਪ੍ਤ
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