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ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਿਦੇ ਹੋ? 

ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। 
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਿਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਦਿੱ ਿਣਗੇ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਲ ਰੁਕ 
ਜਾਣ ਦੀ ਿ ਰਤ ਸਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਲਈ ਮੈਡੀਿਲ ਆਰਡਰ (MOST) 
ਫਾਰਮ ਿੀ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿਨ ੰ  ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਿਨ ੰ  ਜਾਂ ਤਾਂ 'ਮੈਡੀਕਲ ਆਰਡਰ ਫਾਰ ਿਕੋਪ੍ ਆਫ਼ 
ਟਰੀਟਮੈਂਟ' (MOST) ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਿ ਬਾਈ ‘No CPR’ਫਾਰਮ 
'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ[  

MOST ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨ ੰ  ਸਨਰਦੇਸਸ਼ਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਸਕ ਇਹਨਾਂ ਸਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ:  

• ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਲ ਅਤੇ ਿਾਹ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਿ ਰਤ ਸਵਿੱਚ
ਕਾਰਡੀਓਪੁ੍ਲਮੋਨਰੀ ਰੀਿਿੀਟੇਸ਼ਨ (ਿੀ ਪ੍ੀ ਆਰ) 
ਕਰਨਾ। 

• ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਿਹਾਇਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
ਸਵਕਲਪ੍।
ਇਹ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਾਂ
ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਾਸਹਰਾਂ ਨਾਲ ਿਲਾਹ ਕਰਨ
'ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਭਕਵੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? 

ਐਡਵਾਂਿ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਕ ਸਜਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ ਰਨ ਹਨ, 
ਉਹ ਭਸਵਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਗਿੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਲੋਕਾਂ ਸਜਵੇਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਿਦੀ ਹੈ ਸਕ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਿਸਿਤੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਵਸ਼ਵਾਿ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। 

ਜੇ ਅਸਜਹਾ ਿਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਗਿੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ  ਜਾਂ 
ਤੁਿੀਂ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਸਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਂਿ ਕੇਅਰ ਪ੍ਲੈਸਨੰਗ ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਇਹ ਫੈਿਲਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਦੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੁਝ ਿਖ਼ਤ ਫੈਿਸਲਆਂ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ੍ ਿਕਦਾ ਹੈ। 
ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਵਿੱਚ, ਤੁਿੀਂ CPR ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾਈਫ ਿਪੋ੍ਰਟ 'ਤੇ 
ਰਿੱ ਸਖਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਿੀਂ ਅਸਜਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ।  
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Understanding Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR) Punjabi ਵਿੱਧ … 

ਇਹ ਪ੍ੈਂਫਲੈਟ ਕਾਰਡੀਓਪ੍ਲਮੋਨਰੀ ਰੀਿਿੀਟੇਸ਼ਨ (CPR) ਨ ੰ  
ਿਮਝਣ ਸਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। 

ਇੱਿ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  CPR  ਿਦੋਂ ਕਮਲੇਗਾ? 
 

ਇਿੱਕ ਸਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  CPR ਸਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਿਨ ੰ               
“ਕਾਰਡੀਐਕ ਅਰੈਿਟ " ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਦਲ 
ਧੜਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਿਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ 
ਸਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਿਰ 
ਘਰ ਸਵਿੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਿਾਰਡੀਐਿ ਅਰੈਸਟ ਕਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਕਿਵੇਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
 
ਿੀ ਪ੍ੀ ਆਰ ਸਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਇਹ ਿਭ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ: 
• ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਲ ਰਾਹੀਂ ਿਰੀਰ ਤਿੱ ਕ ਖ ਨ ਪੰ੍ਪ੍ ਕਰਨ ਲਈ 

ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨ ੰ  ਦਬਾਓਣਾ। 
• ਸਦਮਾਗ ਤਿੱਕ ਆਕਿੀਜਨ ਪ੍ਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਫੇਫਸੜਆਂ ਸਵਿੱ ਚ 

ਹਵਾ ਨ ੰ  ਧਿੱ ਕਣਾ। 
• ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਲ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਚਾਲ  ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਾ। 
• ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਲ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਚਾਲ  ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਸਬਜਲੀ ਦੇ 

ਝਟਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਦੀ ਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਦਬਾਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਮਾਗ ਅਤੇ ਿਰੀਰ ਨ ੰ  ਖ ਨ ਦੀ ਆਮ ਮਾਤਰਾ ਦਾ 
ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 30% ਪੰ੍ਪ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਲ ਮੁੜ ਚਾਲ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾਈਫ ਿਪੋ੍ਰਟ 
ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿੱ ਸਖਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਿੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੀ ਪੀ ਆਰ(CPR) ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਿੀ ਪ੍ੀ ਆਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੰਦਰੁਿਤ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਉੱਿੇ ਮੌਜ ਦ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਇਿਦੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪ੍ਰਨ ਤੇ 
ਿੀ ਪ੍ੀ ਆਰ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਕਿੂੰ ਨੀ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦਾ ਹੈ? 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਲ 5 ਸਮੰਟ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਦਮਾਗ ਨ ੰ  ਨੁਕਿਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿੱ ਧ 
ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਦਮਾਗ ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿੱਲ ਕਰਨ, 
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਛਾਣਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਹਨ, 
ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

  

 

 

 

 

 

 

 

ਸਜਨਹ ਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਿੀ ਪ੍ੀ ਆਰ ਸਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ 
20 ਬਾਲਗਾਂ ਸਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ 3 (10 ਤੋਂ 15%) ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ 
ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਚੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 (5%) ਦੀ ਘਰ 
ਵਾਪ੍ਿ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਿਕੇਗਾ। 

ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਿਦਾ? 

ਿੀ ਪ੍ੀ ਆਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਜੇਕਰ ਇਿਨ ੰ  
ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ [ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਿਸਿਤੀਆਂ ਸਵਿੱਚ ਵੀ 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ: 

• ਅਸਜਹੇ ਬਾਲਗ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਦਲ, ਫੇਫਸੜਆਂ, ਗੁਰਸਦਆਂ, 
ਜਾਂ ਸਦਮਾਗ ਨ ੰ  ਸਕਿੇ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਹੀ 
ਨੁਕਿਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਦਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ 
ਅਿਫਲਤਾ, ਫੇਫਸੜਆਂ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਸਡਮੈਂਸ਼ੀਆ 
ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ੜਾਅ) 

• ਬਾਲਗ ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅੰਤ 'ਤੇ ਹਨ। 

ਭਾਵੇਂ ਸਦਲ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਚਾਲ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੀ ਪ੍ੀ ਆਰ ਸਕਿੇ ਵੀ 
ਡਾਕਟਰੀ ਿਸਿਤੀ ਸਵਿੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਜਿ ਕਾਰਨ ਸਦਲ 
ਬੰਦ ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਨਾ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਿੀ ਹੋਵੇਗਾ? 
 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਿ 
ਸਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਿਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਿਮੇਂ 
ਿਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਸਹਯੋਗ ਦੇਣਾ 
ਹੈ। 

 
ਸਿਰਫ਼ 5% ਬਾਲਗ ਹੀ ਘਰ ਪ੍ਰਤਣ ਦੀ 

ਿੰਭਾਵਨਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ 

 

 




