ਦਰਦ-ਨਿਵਾਰਕ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾ
(Palliative Care Advice Service)

1800 360 000
ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 10 ਵਜੇ ਤੱ ਕ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਦਨ

www.pcas.org.au

advice@mh.org.au

ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇ ਵਾ, ਉਹ ਹੈ ਨ ਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਾਹਰ, ਪੀੜ-ਘਟਾਊ ਸੰ ਭਾਲ ਿਰਸ
ਿਾਲ, ੀਵਿ ਿੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਰੋ ਗ ਦੇ ਹਰ ਪਨਹਲੂ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨਵਕਟੋਰੀਆ ਨਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਹਰ ਨਕਸੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ

ਾਂ ਡਾਕਟਰ

ਗਾਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹਿਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ੋ ਨ ੰ ਦਗੀ ਿੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਨਕਸੇ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਨਵਚ ਰਨਹ ਰਹੇ ਹਿ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ੋ
ਉਹਿਾਂ ਿੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਿ । ਇਹ ਪਨਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ-ਨਮਿੱ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ । ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਿਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਨਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਦਾਿ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱ ਦਦਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਦਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ
ਪਰਦਾਦਤਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹਾਂ :
• ਨ ਸ ਨਵਅਕਤੀ ਿੂੰ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਨਰਹਾ/ਹੀ ਹਾਂ ਉਸਦੀ ‘ਦਰਦ- • ਲਿੱਛਣ ਦੇ ਪਰਬੰਧਿ ਬਾਰੇ
ਨਿਵਾਰਕ ਸੰ ਭਾਲ’ ਸੰ ਸਥਾ ਨਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

• ਬਤੌਰ ਸੰ ਭਾਲ-ਕਰਤਾ, ਮੈਿੰ ੂ ਾਣਕਾਰੀ ਨਕਿੱ ਥੋਂ ਲਿੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

•

• ਸਹੀ ‘ਦਰਦ-ਨਿਵਾਰਕ ਸੰ ਭਾਲ’ ਮੈਂ ਨਕਵੇਂ ਲਿੱਭ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ?

•

• ਮੈਿੰ ੂ ਕੀ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਨਵਉਂਤਬੰ ਦੀ ਦੀ ਰੂਰਤ ਹੈ ?

•

ਿੁਸਖਾ ਨਲਖਣ (ਦਵਾਈ ਤ ਵੀ

ਕਰਿ) ਬਾਰੇ

‘ਰੋਗ-ਨਿਵਾਰਕ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾ’ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਸਹੀ ਗਾਹ
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ
• ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ? ਮੇਰਾ • ਮੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਿੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਵਿੱ ਚ
ਤਬਦੀਲ ਕਰਿ ਬਾਰੇ
ਨਦਲ/ ੀਅ ਕਿੱ ਚਾ ਹੋਣਾ ? ਮੈਿੰ ੂ ਸਾਹ ਚੜਹਿ/ਘੁਟਿ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ?

• ‘ਦਰਦ-ਨਿਵਾਰਕ ਸੰ ਭਾਲ’ ਬਾਰੇ ਨਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤੇ ਿਾਲ ਨਕਵੇਂ •
ਗਿੱ ਲ ਕਰਾਂ ?

ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁ-ਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ
131 450 ਤੇ ਫੋਿ ਕਰੋ ਅਤੇ 1800 360 000 ਬਾਰੇ ਕਹੋ

ਲਗਾਤਾਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਨਹਿੱ ਸੇ ਨਵਿੱ ਚ ਸੰ ਚਾਰਣ (ਨਸਨਰੰ
ਿਾਲ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ)
ਫੈਸਲਾ ਕਰਿ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਨਵਉਂਤਬੰ ਦੀ ਕਰਿ
ਬਾਰੇ

ਇਹ ‘ਸੇਵਾ’ ਸੰ ਸਥਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੈ ?

ਅਸੀਂ ਿੁਸਖੇ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਤੋਂ , ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦਿੱ ਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ,
ਾਂ ਸਥਾਿਕ ਨਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਨਤਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇ ਸ਼
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੈਸ਼ਿਲ ਰੀਲੇ ਅ ਸਰਨਵਸ (National Relay
ਕਰਿ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਹਾਂ।
Service) ਿਾਲ 13 36 77 ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ, ਨਫਰ 1800 360
ਬੋਲੇ-ਪਣ, ਸੁਨਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦਵਚ ਦਵਗਾੜ ?

000 ਬਾਰੇ ਕਹੋ।

ਨਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ‘ਦਰਦ-ਨਿਵਾਰਕ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾ’ ਦੀ ਨਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ‘ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਮਿੁਿੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਭਾਗ’ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨ ਸਿੂੰ

ਰੋਇਲ ਮੈਲਬਰਿ ਹਸਪਤਾਲ ਅਮਲ ਨਵਿੱ ਚ ਨਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਕਟੋਰੀਆ ਨਵਿੱ ਚ ਹਰ ਨਕਸੇ
ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ।
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