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ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਿਰ ਮਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਇਹ 
ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਸ਼ੁਕਲ ਸਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਿੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਜੂੰ ਨਾ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਰਾਿ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸਨਿਾਨ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਿ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੂੰ ਧੀ ਮਕਸੇ ਵੀ ਫੈਸਮਲਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਮਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ(ਇਹਨਾਂ) ਦੇ ਕਾਰਨ(ਨਾਂ) ਨ ੂੰ  ਸਿਝਦੇ ਹੋ। ਸਟਾਫ ਤਹੁਾਡੇ ਮਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੀ 
ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਮਨਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੀਮਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਰਾਿਦੇਹ ਸਮਿਤੀ ਮਵੱਚ ਰੱਖਣ 
ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਗੇਾ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਿਨੈ ੂੰ  ਫੋਨ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਕੋਈ ਮਝਜਕ ਿਮਹਸ ਸ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦਸੋਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਵੱਚ ਹੋਰ ਮਿਆਦਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੂੰ  
ਦੱਸੋ, ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਨਹਾਉਣਾ-ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਿ ੂੰ ਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ। 

ਰ ੁੰ ਦਗੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹ ੁੰ ਚਣਾ 
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਵਅਕਤੀ ਿਰ ਮਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿੇਂ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪ੍ਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਕਤਾਬਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਝਣ 
ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਵਅਕਤੀ ਿਰ ਮਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਅੂੰ ਦਰ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਮਕ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਿੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਦੁਰਤੀ ਮਹੱਸਾ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦ ੇਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿਤੌ ਲਈ ਮਤਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਚੂੰ ਤਾਵਾਂ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।  

ਇਹ ਭਮਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਿੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਕ ਮਕਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਤੌ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮਕਉਂਮਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿੌਤ ਬਗੈਰ ਮਕਸੇ 
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਮਕ ਹਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਸਹਤ ਮਦਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫਮਤਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਵਗੜਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਿਤੌ ਨਿਦੀਕ 
ਆਉਣ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪ੍ਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

 ਭੁੱ ਖ ਨਾ ਲੱਗਣੀ, ਮਨਗਲਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਮਵੱਚ ਿਸ਼ੁਕਲ ਹੋਣੀ 
 ਬੇਹੱਦ ਿਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕਿਿੋਰੀ 
 ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਆਵਾਿ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਛਟੋੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ 
 ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪ੍ਿਾਨ ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਦੇ ਰੂੰ ਗ ਮਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 
 ਉਲਝਣ ਅਤੇ, ਜਾਂ, ਉਤੇਜਨਾ 

ਭ ੁੱ ਖ ਨਾ ਲੁੱ ਗਣੀ, ਰਨਗਲਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਰਵੁੱ ਚ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨ ੂੰ  ਖਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ੀਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਿੇਂ ਿ ੂੰ ਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ 
ਿਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਜਾਂ ਦਸੋਤ ਦਾ ਿ ੂੰ ਹ ਮਗੱਲਾ ਅਤੇ ਆਰਾਿਦੇਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿ ੂੰ ਹ ਦੀ 
ਮਨਯਮਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਮਹ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਗਲਣ ਦੀ ਸਿਰੱਿਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਸਹਤ-
ਸੂੰ ਭਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ। 



ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਹੁਣ ਿ ੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸਿੀਮਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਕ ਮਕਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 
ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦ ਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਲੋੜ ਪ੍ੈਣ 'ਤ ੇਆਰਾਿ ਦੁਆਉਣ ਮਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਜਵੀਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨ ੂੰ  ਮਨਗਲਣ ਮਵੱਚ ਿੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੜੀ ਦੇ ਿੋੜਹਾ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬਰੀਕ ਸ ਈ 
ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇ ਟੀਮਕਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵਗੇਾ। 

ਬੇਹੁੱ ਦ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕਮ ਰੋੀ 
ਸਿਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦਸੋਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਿਆਦਾ ਸੌਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਘੱਟ ਸਿਰੱਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੂੰ ਮਟਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਿੋਂ ਤਕ ਮਦਨਾਂ ਤਕ ਬੇਹਸ਼ੋ ਪ੍ਰਤੀਤ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਿੂੰਨਦ ੇਹਾਂ ਮਕ ਹਾਲਾਂਮਕ ਮਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਰ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਮਕ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਣ ਪ੍ਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ 
ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਆਪ੍ਣੇ ਮਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮਜਵੇਂ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਸੁੀਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਹੱਿ ਪ੍ਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਰਾਿ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛਕੁ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰਵੁੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦਸੋਤ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਮਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਿੋੜਹਾ ਹੌਲਾ, ਛਟੋਾ ਜਾਂ ਿੜੋਹਾ ਤੇਿ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜਵੇਂ-ਮਜਵੇਂ ਮਵਅਕਤੀ ਮਿੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਸਿਾਪ੍ਤੀ ਨਿਦੀਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਘੱਟ ਸਰਗਰਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਗਲੇ ਮਵੱਚ ਆਿ ਮਰਸਾਵ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡਾ ਮਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਐਨਾ ਕਿਿੋਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਮਕ ਖਾਂਸੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਿਤੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਿਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੁੰ ਗ ਰਵੁੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੋ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪ੍ਿਾਨ ਮਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ 
ਉਹ ਲਾਲ ਜਾਂ ਠੂੰ ਡੇ ਮਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਿ ਜਾਂ ਪ੍ੈਰ ਠੂੰ ਡੇ ਿਮਹਸ ਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੜੀ ਨਿ 
ਿਮਹਸ ਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਰੂੰ ਗ ਮਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ੀਲੀ ਜਾਂ ਰੂੰਗਹੀਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਿ ਹਨ। 

ਉਲਝਣ ਅਤੇ, ਜਾਂ ਉਤੇਜਨਾ 
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕ ਤਹੁਾਡਾ ਮਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਉਲਝਣ ਮਵੱਚ ਪ੍ੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ,ੇ ਜਾਂ ਉਤੇਮਜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਿਮਹਿ ਕਿਰੇ ਮਵੱਚ ਿਜੌ ਦ ਰਮਹਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਿ ਫੜਨ ਨਾਲ ਿਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। 

ਇਸ ਉਲਝਣ ਅਤੇ, ਜਾਂ ਉਤੇਜਨਾ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਮਕ ਕੀ ਇਸਦਾ ਕਈੋ 
ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਦਰਦ, ਬੇਆਰਾਿੀ, ਸਮਿਤੀ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮਪ੍ਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਢੁਕਵੀਂ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।  



ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਅਸੀਂ 
ਸਿਝਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲਾ ਸਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕ ੇਮਫਕਰਿੂੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਮਕਰਪ੍ਾ 
ਕਰਕੇ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਮਹਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿੇਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਦ ਰ 
ਨਾ ਰਖੋ। 
ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਮਹਣਾ ਅਤੇ ਿਮਹਿ ਿੌਜ ਦ ਰਮਹਣਾ ਕਾਫੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਮਹਸ ਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਕਾਰਨ ਿੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਰਮਹ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। 

ਿੌਤ ਨਿਦੀਕ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਫਕਰਿੂੰਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਿੋਂ ਤਕ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਰਾਹਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਮਹਸਾਸ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਮਵਕ ਹ।ੈ ਆਪ੍ਣੇ ਮਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਿਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅਲਮਵਦਾ ਕਮਹਣਾ ਬਹੁਤ ਿੁਸ਼ਕਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਮਕਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ 
ਗੱਲਾਂ ਕਮਹਣ ਨਾਲ ਿਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨ ੂੰ  ਕਮਹਣੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੁਝ 
ਵੀ ਕਮਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿਮਹਸ ਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਿੌਤ ਉਸ ਸਿੇਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਿੇ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ, ਜੋ ਮਕ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ 
ਚੂੰਗਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲਮਵਦਾ - ਅਤੇ ਕਈੋ ਵੀ ਅਮਜਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਹਣੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸੀ - ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕਮਹ ਮਦੱਤੀ 
ਸੀ ਮਜਸ ਤਰਹਾਂ ਤਸੁੀਂ ਕਮਹਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸੀ। 

ਤੁਸੀਂ ਿਮਹਸ ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਵਅਕਤੀ ਦਾ ਹਰ ਸਿੇਂ ਿੌਜ ਦ ਰਮਹਣਾ ਿਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਮਕਰਪ੍ਾ 
ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਕ ਬਰਕੇ ਲੈਣੇ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ੀਣਾ, ਅਤੇ ਸਣੌ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਿਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਤਸੁੀਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਮਵੱਚ, ਘਰ ਮਵੱਚ, ਮਕਸੇ ਹੋਸਮਪ੍ਸ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਕੇਅਰ ਹਿੋ ਮਵੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਆਪ੍ਣੇ ਧਰਿ ਜਾਂ ਆਸਿਾ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਤਮਨਧੀ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਿਮਹਿ ਇਹ ਦਖੇਣ 
ਲਈ ਮਫਕਰਿੂੰਦ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਿੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ੋਅਤੇ ਉਹ ਖਸ਼ੁੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਮਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਮਵੱਚ ਚੈਪ੍ਲੈਂਸੀ ਸਰਮਵਸ ਵੀ ਉਪ੍ਰ 
ਮਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਧਰਿ ਜਾਂ ਆਸਿਾ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਮਕਸੇ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਮਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅੁੰ ਗ ਜਾਂ ਰਟਸ਼ੂ ਦਾਨ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਕ ਤਹੁਾਡਾ ਮਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਅੂੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਿ ਡਨੋਰ ਰਮਜਸਟਰ 'ਤ ੇਸੀ, 
ਤਾਂ ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਮਵੱਚ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਿੈਂਬਰ ਅੂੰਗ 
ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁੱ ਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਗਲੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਿੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪ੍ਰਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ NHS ਗਰੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਐਡਂ ਕਲਾਈਡ ਨੇ ‘ਜਦੋਂ ਮਕਸੇ ਦੀ ਿੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਸ਼ਤਦੇਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ [Information and Support for Relatives and Friends when Someone has Died]’ ਮਸਰਲੇਖ ਵਾਲੀ 
ਇੱਕ ਸੋਗ ਪ੍ੁਸਮਤਕਾ ਮਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਿ ਦੇ ਇੱਕ ਿੈਂਬਰ 
ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਸੁਮਤਕਾ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਿੂੰਗੋ। 



ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ‘ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਮਵੱਚ ਿਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ [What to do after a death in Scotland]’ 
ਪ੍ੁਸਮਤਕਾ ਮਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮਵੱਚ ਮਵਹਾਰਕ ਸਲਾਹ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਪ੍ੀ ਸਕੌਮਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਮਸਮਵਲ ਲਾਅ ਮਡਮਵਿਨ, ਟਲੈੀਫੋਨ: 0131 244 3581, ਮਸਟੀਿਨਸ ਐਡਵਾਈਿ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਟੈਲੀਫੋਨ: 0844 848 9600 ਤੋਂ ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਪ੍ੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ: www.gov.scot/Publications/2013/03/9207/0  

ਰਟੁੱ ਪਣੀਆਂ ਲਈ ਪੁੰ ਨੇ 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਹਾ ਨ ੂੰ  ਿਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਨਾਿ ਅਤੇ ਨੂੰ ਬਰ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਲਖਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ। 

 

ਪ ੁੱ ਛਣ ਲਈ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਸ਼ਨ 
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ਇਹ ਮਕਤਾਬਚਾ ‘ਉਸ ਸਿੇਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਰ ਮਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ - ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਮਲਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ’ NHS ਗਰੇਟਰ 
ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਕਲਾਈਡ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਮਤਮਨਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਲਮਖਆ ਮਗਆ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਸੂੰ ਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤਮਹ-ਮਦਲੋਂ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਮਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਕਮਰਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀਿਤੀ ਸੁਝਾਅ ਮਦੱਤੇ ਸਨ। 
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