ਤੁਸ ਭਿਵੱ ਖ ਲਈ ਿਕਵ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

ਐਡਵ'ਸ ਕੇਅਰ ਪਲੈ ਿਨੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਿਵੱ ਖ 'ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਇੱ ਛਾਵ' ਬਾਰੇ

ਮਾਈ ਵੌਇਸ ਗਾਈਡ© (My Voice Guide©) ਵੀ ਹੈ,

ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜ' ਦੋਸਤ' ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ

ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਆੱਨ ਲਾਈਨ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਸ ਕੇਅਰ ਪਲੈ ਨ

− www.seniorsbc.ca
− www.fraserhealth.ca ਅਤੇ ‘My Voice’ ਲਈ

(ਅਗਾ. ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ) ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ l ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ
ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਦਾਨਕਰਤਾਵ'
(ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋਵਾਈਡਰਜ਼) ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੂਰਤ' 'ਚ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵ' ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗ ਜ'ਦਾ ਹੈ l
ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਸਮ' ਆ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੁਸ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਕਰਨ ਜ' ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੇ, ਤ'

ਤੁਹਾਡੇ

ਪਿਰਵਾਰ

ਪਦਾਨਕਰਤਾਵ'

ਅਤੇ/ਜ'

(ਹੈਲਥ

ਿਸਹਤ

ਕੇਅਰ

ਦੇਖਭਾਲ

ਪੋਵਾਈਡਰਜ਼)

ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵ'ਸ ਕੇਅਰ ਪਲੈ ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਲਾਜ

ਖੋਜ ਕਰੋ । ਤੁਸ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ
'ਚ ਐਡਵ'ਸ ਕੇਅਰ ਪਲੈ ਿਨੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਐਡਵਸ ਕੇਅਰ ਪਲੈ ਿਨੰਗ (ਅਗਾ. ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ)
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ:
• ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ' ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਦੇ
ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਮPਬਰ ਿਜਵQ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਜ' ਨਰਸ ਤ
ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਬੰ ਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ l

• ਕਾੱਲ ਕਰੋ 1-877-825-5034 (ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ)

ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵ' ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਨਹ ਕਰਦੇ

• ਈਮੇਲ

ਤ' ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜ' ਅਜ਼ੀਜ' ਨੂੰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

advancecareplanning@fraserhealth.ca
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ਕਾਰਡੀਓ-ਪਲਮਨਰੀ
ਿਰਸਸੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਣਾ
(ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.)
Making
Informed Decisions about
Cardio-Pulmonary
Resuscitation
(CPR)
ਕਾਰਡੀਓ-ਪਲਮਨਰੀ ਿਰਸਸੀਟੇਸ਼ਨ
‘ਕਾਰਡੀਓ’ ਭਾਵ ਿਦਲ

ਲੈ ਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ l ਿਕਸੇ ਐਮਰਜੈ;ਸੀ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ

‘ਪਲਮਨਰੀ’ ਭਾਵ ਫੇਫੜੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ

‘ਿਰਸਸੀਟੇਸ਼ਨ’ ਭਾਵ ਜਦ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਫ਼ ਸੱ ਪੋਰਟ (ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ

ਧੜਕਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਰੁੱ ਕ ਜਾਣ, ਤ' ਉਹਨ' ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ

ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ') ਤੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਿਕ ਇਹ

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ (ਅਕਸਰ ‘ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.’ ਿਕਹਾ ਜ'ਦਾ ਹੈ)

ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹ ਸੀ ।
www.fraserhealth.ca
ਇਹ ਜਾਨਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਯਰ ਪੋਵਾਇਡਰ ਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਦੱ ਤੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹ ਹੈ l
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ਇਸ ਪੈ;ਫ਼ਲੇ ਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰਡੀਓ-ਪਲਮਨਰੀ

ਿਜਹਨ' ਬਾਲਗ' ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ

ਜੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਿਰਸਸੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ l

ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਿਮਲ ਜ'ਦਾ ਹੈ,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮਪੂਰਵਕ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰ ਗੀ

ਉਹਨ' 'ਚ 20 ਬਾਲਗ' 'ਚ

ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇਗੀ । ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ

2-3 (10 ਤ 15%) ਦੇ ਬਚਣ

ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੱਛਣਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ

ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । 20

ਹੈ -ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵ' ਦੀ ਇੱ ਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸਮQ

ਚ ਿਸਰਫ਼ 1 (5%) ਜੋ ਬਚ

ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ

ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

− ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਿਦਲ ਤ
ਸਰੀਰ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾਵੇ

− ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਵਾ ਭਰੇ ਤ'
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਮਾਗ 'ਚ ਆੱਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕੇ

− ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ

− ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ

ਜ'ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਿਸਹਤ
ਮੁੜ ਘਰ ਪਰਤਨ ਿਜਨ[ੀ
ਸੰ ਭਲ ਜ'ਦੀ ਹੈ ।

ਿਸਰਫ਼ 5% ਬਾਲਗ' ਦੀ ਘਰ
ਮੁੜ ਪਰਤਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ

ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪਸਲੀਆਂ
ਟੁੱ ਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ, ਗਲੇ , ਅਵਾਜ਼, ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ
ਗੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਮੁੜ ਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ, ਤ' ਤੁਹਾਨੂੰ

ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਦ6 ਅਸਰਦਾਰ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ?

ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ' ਤੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ

ਜੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਫ਼ੌਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤ' ਅਕਸਰ

ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀ ਹੁੰ ਦਾ । ਨਾਲੇ ਇਹ ਿਜਆਦਾਤਰ ਹੇਠ

ਕੀ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਿਲਿਖਆਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ:

ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਓਹਨ' ਬਾਲਗ' ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਿਜਹਨ' ਦੀ ਿਸਹਤ ਚੰ ਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਤ' ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਸਮQ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਉਥੇ
ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਫ਼ੌਰਨ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਦੇਵੇ ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ1 ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ 5 ਿਮੰ ਟ ਤ ਵੱ ਧ ਸਮQ ਲਈ ਰੁਕ ਜ'ਦਾ ਹੈ ਤ'
ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਣ ਜ' ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਣ

− ਿਜਨ[' ਬਾਲਗ' ਦੇ ਿਦਲ', ਫੇਫਿੜਆਂ, ਗੁਰਿਦਆਂ ਜ'
ਿਦਮਾਗ' ਨੂੰ ਉਹਨ' ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਕਰ ਕੇ
ਪਿਹਲ' ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ

− ਜੋ ਬਾਲਗ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਅੰ ਤਲੇ
ਸਮQ 'ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ
ਜੇਕਰ ਿਦਲ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤ' ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਓਸ
ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਿਦਲ
ਬੰ ਦ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ l

ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ l

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ।
ਤੁਸ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵ ਿਕੰ ਝ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ । ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ' ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ ਸਹੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ l
ਮੈਡੀਕਲ ਆੱਡਰ ਫ਼ੌਰ ਸਕੋਪ ਆਫ਼ ਟ;ੀਟਮ<ਟ (ਮੋਸਟ) ਕੀ
ਹੈ ?
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਦੀ
ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ
ਨੂੰ 'ਮੈਡੀਕਲ ਆੱਡਰ ਫ਼ੌਰ ਸਕੋਪ ਆਫ਼ ਟ;ੀਟਮPਟ' ਜ'
(ਮੋਸਟ) ਫ਼ਾਰਮ (ਜ' ਇਕ ਪੋਿਵੰ ਸ਼ੀਅਲ 'ਨ\ ਸੀ. ਪੀ.ਆਰ.'
ਫ਼ਾਰਮ ) 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਮੋਸਟ ਫ਼ਾਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੇਠ
ਬਾਰੇ ਿਹਦਾਇਤ' ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ:

• ਕਾਰਡੀਓਪਲਮਨਰੀ ਿਰਸਸੀਟੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.), ਜੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਅਤੇ ਸਾਹ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਵੇ

• ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਵਕਲਪ l ਇਹਨ' ਦਾ ਿਧਆਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ

ਅਰਾਮ

ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ

ਦੇ

ਟੀਚੇ

ਵੱ ਲ

ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱ ਲ ਕQਿਦਤ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ।
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ਜ'

over.

