
ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ
ਨਨਯੰਤ੍ਰਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ  
ਮਦਦ ਕਰਨੀ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸਦੀ ਹੈ:

ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾ (Thinking Ahead Plan) ਕੀ ਹੈ?
ਗੰਭੀਰ ਨਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨਬਹਤਰੀਨ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਕ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਨਵੱਖ ਨਵੱਚ ਹਰੇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਨਰਵਾਰ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ‘ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾ’ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਨਰਵਾਰ 
ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ 
ਸਕੋ। ਇਹ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਨਜਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਨਵੱਖ ਨਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਲਖਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ।

(Punjabi)



ਯੋਜਨਾ ਨਵੱਚ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਨਵੱਖ ਨਵੱਚ ਨਕੱਥੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਨਵੱਚ ਨਕਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ?
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 
ਇਸ ਨਵੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਤੁਸੀਂ ਅਨਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਕਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਕਝੁ ਲੋਕ ਇਸ ਯਜੋਨਾ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਪਨਰਵਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਵੇਰਾਂ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ 
ਨਰਸ, ਨਾਲ ਚੀਿਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਇਹ ਿਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਵੇ।

ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਨਦਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 
ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਨਵੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨਵੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੀ 
ਤੁਸੀਂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨਵੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਦੇਖਦੇ ਹੋ।
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ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਭਰਨਾ

ਮੈਂ ਇਸ ਨੰੂ ਨਕਵੇਂ ਭਰਾਂ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਨੇ ਨਦੱਤੇ ਹਨ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ ਗੱਲ 
ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਨਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਕੁਝ ਬਸ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਖ਼ਾਨਨਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਖ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਸਫਾ 
ਜੋੜਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਜੰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਓਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਇਸ ਨੰੂ ਬਦਲ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਨੰੂ ਭਰਨ ਨਵੱਚ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਨਕ ਅਨਜਹਾ ਕਰੇ! ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ-ਆਪ, 
ਆਪਣੇ ਪਨਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਨਵੱਚ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਲਖਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ GP ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਰਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਟੱਪਣੀ ਨਲਖਣ ਲਈ ਕਹੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
"ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ" (My Thinking Ahead 
and Making Plans) ਨਕਤਾਬਚਾ ਹੈ।

ਖ਼ਾਨਨਆਂ ਨੰੂ ਭਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਾਨਨਆਂ ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ…

"ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ"

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ‘ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾ’  
ਦੇ ਨਕਸੇ ਨਹੱਸੇ ਨੰੂ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਨਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਨਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਨਮਲੇਗੀ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ।
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"ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ"

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਲਖਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

"ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ"

ਨਮਸਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਕੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ ਨਕਸਮ ਦਾ 
ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

"ਮੇਰੀਆਂ ਨਚੰਤਾਵਾਂ"

ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਨਮਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਨਰਵਾਰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ 
ਬਾਰੇ।

"ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ"

ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਨਕਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ 
ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ!

"ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਜਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਿਆਦਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ"

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਮਲ ਗਏ ਹਨ।

ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨਕੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕੇ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ?
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਿਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। 
ਨਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੰੂ ਭਰਨ ਨਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੋ।
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ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ

ਨਮਸਾਲ ਲਈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸਚਮੁਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਪਸੰਦ 
ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
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ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ

ਨਮਸਾਲ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨਹਮ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਭਨਵੱਖ ਨਵੱਚ 
ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ।
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ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ

ਨਮਸਾਲ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਕੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ 
ਇਲਾਜ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਚਾਹਾਂਗੀ।
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ਮੇਰੀਆਂ ਨਚੰਤਾਵਾਂ

ਨਮਸਾਲ ਲਈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਨੰੂ ਨਚੰਤਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ 
ਨਚੰਤਾਵਾਂ ਨਕ ਭਨਵੱਖ ਨਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ
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ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਜਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਿਆਦਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ
ਗੰਭੀਰ ਨਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਵਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ 
ਜਾਂ ਭਨਵੱਖ ਨਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਨਰਵਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਬੈਨਨਨਫਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ

•	 ਨਜਸ ਨਵਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ 
ਭਨਵੱਖ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ (ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪੈਨਸਆਂ ਅਤੇ ਨਵੱਤ (ਜਾਰੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ) ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਹਣਾ।

•	 ਨਜਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਸੀਅਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਾਉਂ ਨਬਆਨ (ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ)

•	 ਮੇਰੇ ਨਦਲ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ - ਕਾਰਡੀਓਪਲਮਨਰੀ 
ਨਰਸਸੀਟੇਸ਼ਨ (CPR) (ਸਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ)।

ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ:

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	
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ਨਿਰ ਰੱਖਣੀ - ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਵੱਚ ਕੁਝ ਨਲਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਗ 
ਨਵੱਚ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਲਖਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਜਸ ਨੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਨਮਤੀ ਨਾਮ
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ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਗ ਨੰੂ ਉਪਯੋਗੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਲਖਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ  
ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਾਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

MI	•	245080

ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਕਤਾਬਚੇ ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਟੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਅਨਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ:

www.palliativecareggc.org.uk/acp

ਇਹ ਨਕਤਾਬਚਾ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਬੌਇਡ (K Boyd), NHS ਲੋਥੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ ਮੁਰੇ 
(S Murray), ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਆਫ ਐਨਡਨਬਰਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ ਸੀ।

ਸੋਧ ਦੀ ਨਮਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018


