ਹਰ ਪਲ
ਮਾਇਨੇ

ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਜੌਹਨ ਟੇਲਰ ਹੋਸਪਿਸ ਬਰਮਿੰ ਘਮ ਅਤੇ ਸੈਂਡਵੈਲ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ

ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜੌਹਨ ਟੇਲਰ
ਹੋਸਪਿਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਸਪਿਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਰੀਰਿਕ,
ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ, ਹੋਸਪਿਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਪਿਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਇਨਪੇਸ਼ੇਂਟ
ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ
ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ
ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਸਪਿਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਨਰਸਿੰ ਗ ਹੋਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਜੌਹਨ ਟੇਲਰ ਹੋਸਪਿਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਹੋਸਪਿਸ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ NHS ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦਾਨ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਜੌਹਨ ਟੇਲਰ ਹੋਸਪਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਜੌਹਨ ਟੇਲਰ ਹੋਸਪਿਸ ਦੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨਰਸ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੱਛਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ
ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ
ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਸਪਿਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਵੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੌਹਨ ਟੇਲਰ ਹੋਸਪਿਸ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਜੌਹਨ ਟੇਲਰ ਹੋਸਪਿਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ
ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਨਪੇਸ਼ੇਂਟ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰਾਂ,
ਨਰਸਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ
ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਹੋਸਪਿਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ
ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ/ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਸਪਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ
ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਜੌਹਨ ਟੇਲਰ ਹੋਸਪਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ
ਹੈ?
ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋ ੜਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੀ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ
ਰੁਟੀਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋ ੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
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