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     ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿ�ਹਤ ਅਤੇ ਕਸਿ�ਆਣ �ੰ�ਥਾ

ਕੌ�ਕੋ

 ਸਿ�ਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ

ਵਕਾ�ਤ 

ਭਾ�ਵੇਂ� ਤੁ�ਸੀਂ	 ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੇਂਕਾ�ਲਤੁ ਕਾਰ ਰਹੇ ਹੇ� ਜਾਂ�� ਕਿਕਾਸੀਂ

ਹੇ�ਰ  ਲਈ,  ਮਹੇ�ਤੁਵੇਂਪ�ਰਣੇ  ਹੇ�ਨਰ,  ਰਣੇਨ�ਤੁ�ਆ�  ਅਤੁ

ਕਿਵੇਂਵੇਂਹੇ�ਰਕਾ ਮਸ਼ਵੇਂਰ ਪਸ਼ ਕਾ�ਤੁ ਜਾਂ��ਦੇ ਹੇਨ।

  ਉਮਰ ਅਨੁਕੂ� ਭਾਈਚਾਰੇ

ਇਹੇ  ਵੇਂਰਕਾਸ਼�ਪ  ਕਿਵੇਂਅਕਾਤੁ�ਆ�  ਅਤੁ  ਸੀਂਮ�ਹੇ��  ਨ� !  ਅਕਿਜਾਂਹੇ

ਭਾ�ਈਚਾ�ਰਕਾ ਵੇਂ�ਤੁ�ਵੇਂਰਣੇ ਨ� !  ਉਤੁਸ਼�ਹੇਤੁ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂਚਾ ਮਦੇਦੇ

ਕਾਰਗੀ�  ਕਿਜਾਂਹੇੜੇ  ਨ�  ਕਿਸੀਂਰਫ  ਬਜ਼ੁ�ਰਗੀ��  ਲਈ  ਬਲਕਿਕਾ  ਸੀਂ�ਰ

ਨ�ਗੀਕਿਰਕਾ�� ਦੇ� ਕਿਸੀਂਹੇਤੁ ਅਤੁ ਕਾਕਿਲਆਣੇ ਦੇ� ਹੇਮ�ਇਤੁ ਕਾਰ।

ਚੰਗੀ ਉਮਰ,  �ੁਰੱਸਿ&ਅਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਨਾ� ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ 

ਕਿਜਾਂਵੇਂ� ਕਿਜਾਂਵੇਂ� ਸੀਂ�ਡੀ� ਉਮਰ ਵੇਂਧਦੇ� ਹੇ+, ਸੀਂ�ਡੀ ਸ਼ਰ�ਰ ਬਦੇਲਦੇ ਹੇਨ

ਅਤੁ ਕਾ�ਝ ਦੇਵੇਂ�ਈਆ� ਦੇ� ਖੁ�ਰ�ਕਾ ਹੇ�ਣੇ ਅਸੀਂਲ ਕਿਵੇਂਚਾ ਕਿਜ਼ੁਆਦੇ�

ਤੁ�ਕਾਰਤੁਵੇਂਰ ਹੇ� ਸੀਂਕਾਦੇ� ਹੇ+ ਜਾਂ�� ਪਕਿਹੇਲ�� ਨ�ਲ.  ਘੱ�ਟ ਅਸੀਂਰਦੇ�ਰ

ਹੇ� ਸੀਂਕਾਦੇ� ਹੇ+। ਇਸੀਂ ਵੇਂਰਕਾਸ਼�ਪ ਨ�ਲ ਤੁ�ਹੇ�ਨ� !  ਇਹੇ ਸੀਂਮਝਣੇ

ਕਿਵੇਂਚਾ ਮਦੇਦੇ ਕਿਮਲਗੀ� ਕਿਕਾ ਅਕਿਜਾਂਹੇ� ਕਿਕਾਉਂ ਹੇ� ਸੀਂਕਾਦੇ� ਹੇ+ ਅਤੁ

ਤੁ�ਸੀਂ	 ਅਤੁ ਤੁ�ਹੇ�ਡੀ� ਕਿਸੀਂਹੇਤੁ ਸੀਂ!ਭਾ�ਲ ਪ2ਦੇ�ਨ ਕਾਰਨ ਵੇਂ�ਲ� ਕਿਕਾ!ਨ3�

ਕਾ�ਰਵੇਂ�ਈਆ� ਤੁ ਕਿਵੇਂਚਾ�ਰ ਕਾਰ ਸੀਂਕਾਦੇ ਹੇ� ਤੁ�� ਜਾਂ� ਤੁ�ਹੇ�ਡੀ� ਮ4ਜਾਂ�ਦੇ�

ਦੇਵੇਂ�ਈ ਤੁ�ਹੇ�ਡੀ ਸ਼ਰ�ਰ ਦੇ�ਆ� ਲ�ੜੇ�� ਪ�ਰ�ਆ� ਕਾਰ।

  �ੰਭਾ�ਕਰਤਾ ਦੀ �ੰਭਾ�

ਅਸੀਂ	  ਸੀਂ!ਭਾ�ਲਕਾਰਤੁ�  ਦੇ  ਕਿਨਘੱ�ਰ  ਦੇ  ਕਾ�ਰਣੇ��  ਦੇ�  ਪੜੇਤੁ�ਲ

ਕਾਰਦੇ  ਹੇ��  ਅਤੁ  ਇਸੀਂ  ਤੁ.  ਬਚਾਣੇ  ਦੇ�  ਸੀਂਲ�ਹੇ  ਕਿਦੇ!ਦੇ  ਹੇ��।

ਸੀਂਹੇ�ਇਤੁ�  ਅਤੁ  ਸੀਂਕਿਹੇਯੋ�ਗੀ  ਦੇ  ਸੀਂ2�ਤੁ��  ਦੇ�  ਸੀਂਮ�ਕਿਖੁਆ  ਕਾ�ਤੁ�

ਜਾਂ��ਦੇ� ਹੇ+।

    �ੀ ਓ ਪੀ ਡੀ (COPD)

ਕ੍ਰਾ�ਕਿਨਕਾ ਆਬਸੀਂਟ2ਕਾਕਿਟਵੇਂ ਪਲਮ�ਨਰ� ਕਿਡੀਜ਼ੁ�ਜ਼ੁ ਇ�ਕਾ ਅਕਿਜਾਂਹੇ� 

‘ਛਤੁਰ� ਸ਼ਬਦੇ’ (umbrella term) ਹੇ+ ਕਿਜਾਂਸੀਂ ਕਿਵੇਂਚਾ ਦੇ� ਕਿਕਾਸੀਂਮ

ਦੇ�ਆ� ਫਫਕਿੜੇਆ� ਦੇ�ਆ� ਕਿਬਮ�ਰ�ਆ� ਸੀਂ�ਮਲ ਹੇਨ: ਕ੍ਰਾ�ਕਿਨਕਾ 

ਬ2.ਕਾ�ਈਟਸੀਂ ਅਤੁ ਐਮਫ�ਸੀਂ�ਮ�। ਇਹੇ ਵੇਂਰਕਾਸ਼�ਪ, ਸੀਂਹੇ�ਇਕਾ 

ਸੀਂ�ਹੇ ਲ+ਣੇ ਦੇ�ਆ� ਤੁਕਾਨ�ਕਾ�� ਸੀਂਮਤੁ ਸੀਂ!ਭਾ�ਵੇਂਤੁ ਕਾ�ਰਣੇ�� ਅਤੁ 

ਇਲ�ਜਾਂ ਕਿਵੇਂਕਾਲਪ�� ਦੇ� ਜਾਂ��ਚਾ ਕਾਰਦੇ� ਹੇ+।

  ਅਪਵਾਦ ਨਾ� ਨਸਿਜੱਠਣਾ 

ਅਪਵੇਂ�ਦੇ ਕਿਜ਼ੁ!ਦੇਗੀ� ਦੇ� ਇ�ਕਾ ਆਮ ਕਿਹੇ�ਸੀਂ� ਹੇ+ ਅਤੁ ਕਿਨ�ਕਾ� ਕਿਜਾਂਹੇ�

ਗੀ�ਲ ਕਿਜਾਂਵੇਂ� ਕਿਕਾ ਕਾ�ਫ� ਪ�ਣੇ ਕਿਕਾ�ਥੇ ਜਾਂ�ਈਏ ਜਾਂ�� ਵੇਂ�ਡੀ ਮਸੀਂਲ  ਕਿਜਾਂਵੇਂ�

ਕਿਕਾ ਫ+ਸੀਂਲ� ਕਾਰਨ� ਕਿਕਾ ਕਾ� ਅਤੁ ਕਾਦੇ. ਨਵੇਂ	 ਥੇ�� ਵੇਂਸੀਂਣੇ� ਹੇ+, ਬ�ਰ

ਵੇਂ�ਪਰ  ਸੀਂਕਾਦੇ�  ਹੇ+।  ਇਹੇ ਸੀਂ+ਸ਼ਨ,  ਸੀਂ!ਚਾ�ਰ  ਰਣੇਨ�ਤੁ�ਆ�  ਪਸ਼

ਕਾਰਦੇ�  ਹੇ+  ਕਿਜਾਂਹੇੜੇ�ਆ�  ਸੀਂ�ਨ� !  ਅਪਵੇਂ�ਦੇ  ਕਿਵੇਂਚਾ.  ਸ਼��ਤੁ�  ਨ�ਲ

ਕਿਨਕਾਲਣੇ ਕਿਵੇਂਚਾ  ਮਦੇਦੇ  ਕਾਰਦੇ�ਆ�  ਹੇਨ,  ਕਿਜਾਂਸੀਂ  ਨ�ਲ  ਅਸੀਂ	

ਅਕਿਜਾਂਹੇ  ਹੇਲ ਲ�ਭਾਣੇ ਲਈ ਵੇਂਧਰ  ਯੋ�ਗੀ ਹੇ�!ਦੇ  ਹੇਨ ਕਿਜਾਂ�ਥੇ  ਹੇਰ

ਕਾ�ਈ ਜਾਂਤੁ�  ਮਕਿਹੇਸੀਂ�ਸੀਂ ਕਾਰਦੇ� ਹੇ+। 

  ਤਣਾਅ ਨਾ� ਨਸਿਜੱਠਣਾ  

ਸੀਂ�ਡੀ ਕਿਵੇਂ�ਚਾ. ਕਾ�ਈ ਵੇਂ� ਮ�ਕਾ!ਮਲ ਤੁ4ਰ ਤੁ ਤੁਣੇ�ਅ ਰਕਿਹੇਤੁ ਜਾਂ�ਵੇਂਨ

ਨਹੇ	 ਜਾਂ� ਸੀਂਕਾਦੇ+। ਤੁ��  ਵੇਂ� ਬਹੇ�ਤੁ� ਤੁਣੇ�ਅ ਕਾਈ ਬਜ਼ੁ�ਰਗੀ��  ਦੇ

ਜਾਂ�ਵੇਂਨ  ਦੇ�  ਗੀ�ਣੇਵੇਂ�ਤੁ�  ਨ� !  ਨ�ਕਾਸੀਂ�ਨ  ਪਹੇ�!ਚਾ�ਉਂਦੇ�  ਹੇ+।  ਅਸੀਂ	,

ਤੁਣੇ�ਅ ਦੇ  ਸੀਂ2�ਤੁ��  ਨ� !  ਪਛ�ਣੇਨ ਕਿਵੇਂਚਾ ਮਦੇਦੇ ਕਾਰਦੇ ਹੇ��  ਅਤੁ

ਉਨ3�� ਨ�ਲ ਕਿਸੀਂ�ਝਣੇ ਦੇ ਤੁਰ�ਕਾ ਪਸ਼ ਕਾਰਦੇ ਹੇ��।

ਡਾਇਸਿਬਟੀਜ਼

ਟ�ਈਪ 2 ਡੀ�ਇਕਿਬਟ�ਜ਼ੁ ਅ�ਜਾਂ ਦੇ�ਨ�ਆ� ਭਾਰ ਕਿਵੇਂਚਾ ਸੀਂਭਾ ਤੁ. ਵੇਂ�ਧ

ਫ+ਲ�ਆ� ਕ੍ਰਾ�ਕਿਨਕਾ ਕਿਬਮ�ਰ�ਆ� ਕਿਵੇਂਚਾ. ਇ�ਕਾ ਹੇ+ ਅਤੁ 40 ਸੀਂ�ਲ ਦੇ�

ਉਮਰ ਤੁ.  ਵੇਂ�ਧ ਦੇ ਲ�ਕਾ��  ਕਿਵੇਂਚਾ ਪ2ਚਾਲਤੁ ਹੇ+।  ਕਾ�ਰਣੇ��,  ਸੀਂ!ਭਾਵੇਂ



 ਕ੍ਰਾਸਿਨਕ ਸਿਬਮਾਰੀਆਂ

ਅਸੀਂ	 ਚਾ�ਰ ਸੀਂ!ਭਾ�ਵੇਂਤੁ ਕਿਬਮ�ਰ�ਆ�: ਕਾ=ਸੀਂਰ, ਡੀ�ਇਕਿਬਟ�ਜ਼ੁ, ਕਿਦੇਲ

ਦੇ�  ਕਿਬਮ�ਰ�  ਅਤੁ  ਫਫਕਿੜੇਆ�  ਦੇ�  ਕਿਬਮ�ਰ�,  ਕਿਜਾਂਹੇੜੇ�ਆ�  ਕਿਕਾ

ਬਜ਼ੁ�ਰਗੀ ਬ�ਲਗੀ�� ਦੇ� ਕਿਸੀਂਹੇਤੁ ਤੁ ਪ2ਭਾ�ਵੇਂ ਪ� ਸੀਂਕਾਦੇ�ਆ� ਹੇਨ, ਦੇ

ਬ�ਰ  ਚਾਤੁ�ਵੇਂਨ� ਕਿਚਾ!ਨ3��  ਦੇ� ਖੁ�ਕਾ� ਕਿਤੁਆਰ ਕਾਰਦੇ ਹੇ��। ਛਤੁ�

ਪਛ�ਣੇ ਤੁ ਜ਼ੁ�ਰ ਕਿਦੇ!ਦੇ ਹੇ��। 

 

ਰ�ਕਾਥੇ�ਮ ਉਪ�ਵੇਂ�� ਅਤੁ ਰ�ਗੀ ਦੇ ਪ2ਬ!ਧਨ ਬ�ਰ ਚਾਰਚਾ� ਕਾ�ਤੁ�

ਜਾਂ��ਦੇ� ਹੇ+। 

    ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ �ਈ ਸਿ�ਹਤਮੰਦ &ਾਣ ਪੀਣ 

ਉਮਰ ਵੇਂਧਣੇ ਦੇ ਨ�ਲ, ਵੇਂਧ�ਆ ਖੁ�ਣੇ� ਅਤੁ ਕਿਸੀਂਹੇਤੁਮ!ਦੇ ਖੁ�ਰ�ਕਾ

ਬਣੇ� ਕਾ ਰ�ਖੁਣੇ� ਹੇਮਸ਼� ਨ�ਲ.  ਵੇਂਧਰ ਅਕਿਹੇਮ ਹੇ�!ਦੇ� ਹੇ+। ਇਹੇ

ਸੀਂ+ਸ਼ਨ, ਤੁ�ਹੇ�ਡੀ�ਆ� ਖੁ�ਣੇ ਪ�ਣੇ ਦੇ�ਆ� ਆਦੇਤੁ�� ਦੇ� ਕਿਨਗੀਰ�ਨ�

ਕਾਰਨ ਅਤੁ ਐਡੀਜਾਂਸੀਂਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨ�ਕਾਤੁ ਪਸ਼ ਕਾਰਦੇ� ਹੇ+ ਅਤੁ

ਅਨ�ਕਾ�ਲ  ਕਿਸੀਂਹੇਤੁ  ਅਤੁ  ਕਾਕਿਲਆਣੇ  ਲਈ  ਕਾ+ਨਡੀ�  ਫ�ਡੀ

ਗੀ�ਈਡੀਲ�ਈਨਜ਼ੁ ਦੇ� ਸੀਂਮ�ਕਿਖੁਆ ਕਾਰਦੇ� ਹੇ+। 

�ੁਣਨਾ

ਅਸੀਂ	,  ਕਾ!ਨ  ਦੇ�  ਬਣੇਤੁਰ,  ਸੀਂ�ਣੇਨ  ਸ਼ਕਾਤੁ�  ਘੱਟਣੇ  ਦੇ  ਆਮ

ਕਾ�ਰਣੇ��,  ਵੇਂ�ਖੁ�  ਵੇਂ�ਖੁਰ  ਉਪਚਾ�ਰ��  ਅਤੁ  ਕਾ!ਨ��  ਦੇ�ਆ�  ਮਸ਼�ਨ��

ਕਿਕਾਵੇਂ� ਚਾ�ਣੇ�ਏ ਬ�ਰ ਸੀਂਮ�ਕਿਖੁਆ ਕਾਰਦੇ ਹੇ��।

ਸਿਦ� ਦ ੇਓਪਰੇਸ਼ਨ

ਜ ੇਤੁਸੀ ਂਇਸ ਖਿਵੱਚ ਖਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ�ਦ ੇਹੋ ਖਿਕ ਖਿਦਲ ਖਿਕਵੇਂ

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਂ ਖਿਕਸੇ ਅਖਿਜਹੇ ਖਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ

ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜ ੋ ਖਿਦਲ ਦ ੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ /ਾਰੇ ਖਿਵਚਾਰ ਕਰ

ਖਿਰਹਾ ਹੈ,  ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਖਿਦਲ ਦ ੇਚੈਂ/ਰ,  ਵਾਲਵ ਅਤ ੇ�ੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੰੂ

ਐਨੀਮੇਖਿਟਡ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦ ੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ

ਖਿਦਲ ਦ ੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ,  ਖਿਨਦਾਨ ਅਤ ੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਲੰ/ੀ

ਖਿਮਆਦ ਦ ੇ ਖਿਸਹਤ ਲਾਭ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਖਿਗਆ

ਹੈ।

ਯ    ਾਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਧਣਾ  

ਇਹੇ ਵੇਂਰਕਾਸ਼�ਪ ਕਿਬਆਨ ਕਾਰਦੇ� ਹੇ+ ਕਿਕਾ ਯੋ�ਦੇਦੇ�ਸ਼ਤੁ ਕਿਕਾਵੇਂ� ਕਾ!ਮ

ਕਾਰਦੇ�  ਹੇ+  ਅਤੁ  ਕਿਜਾਂਵੇਂ�  ਸੀਂ�ਡੀ�  ਉਮਰ ਵੇਂਧਦੇ�  ਹੇ+  ਇਹੇ ਕਿਕਾਵੇਂ�

ਬਦੇਲ ਜਾਂ��ਦੇ� ਹੇ+। ਅਸੀਂ	 ਯੋ�ਦੇਦੇ�ਸ਼ਤੁ ਨ� !  ਕਾ�ਇਮ ਰ�ਖੁਣੇ ਅਤੁ

ਸੀਂ�ਧ�ਰਣੇ ਲਈ ਨ�ਕਾਤੁ ਅਤੁ ਪਸ਼ਵੇਂਰ ਮਦੇਦੇ ਕਾਦੇ. ਲ+ਣੇ� ਹੇ+,  ਦੇ

ਬ�ਰ ਸੀਂ�ਚਾਨ� ਪ2ਦੇ�ਨ ਕਾਰਦੇ ਹੇ��।

 ਮਾਨਸਿ�ਕ ਸਿ�ਹਤ  

ਕਾ� ਤੁ�ਸੀਂ	 ਆਪਣੇ� ਮ�ਨਕਿਸੀਂਕਾ ਕਿਸੀਂਹੇਤੁ ਬ�ਰ ਸੀਂ�ਚਾਦੇ ਹੇ�? ਮ�ਨਕਿਸੀਂਕਾ

ਗੀੜੇਬੜੇ�ਆ� ਦੇ ਸੀਂ!ਖੁਪ ਵੇਂਰਕਿਵੇਂਆ� ਅਤੁ ਕਿਕਾਨ3�� ਤੁਰ�ਕਿਕਾਆ� ਨ�ਲ

ਕਿਵੇਂਅਕਾਤੁ�  ਆਪਣੇ�  ਮ�ਨਕਿਸੀਂਕਾ  ਕਿਸੀਂਹੇਤੁ  ਕਿਵੇਂਚਾ  ਯੋ�ਗੀਦੇ�ਨ  ਪ�

ਸੀਂਕਾਦੇ ਹੇਨ, ਬ�ਰ ਚਾਰਚਾ� ਕਾਰਦੇ ਹੇ��।



 ਹਾਈਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ  

ਅਸੀਂ	 ਉ>ਚਾ ਰਕਾਤੁ ਦੇਬ�ਅ ਦੇ ਅਸੀਂਰ�� ਦੇ� ਸੀਂਮ�ਕਿਖੁਆ ਕਾਰਦੇ

ਹੇ��।  ਇਹੇ ਵੇਂਰਕਾਸ਼�ਪ ਰਕਾਤੁ ਦੇ ਦੇਬ�ਅ ਦੇ� ਕਿਨਗੀਰ�ਨ� ਦੇ�

ਲ�ੜੇ,  ਇਲ�ਜਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂਕਾਲਪ�� ਅਤੁ ਫ4ਰ� ਕਿਨਦੇ�ਨ ਦੇ ਮਹੇ�ਤੁਵੇਂ�

ਬ�ਰ ਚਾਰਚਾ� ਕਾਰਦੇ� ਹੇ+। 

  �ਤ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ  

ਕਿਤੁ!ਨ  ਵੇਂ�ਡੀ�  ਕਿਕਾਸੀਂਮ ਦੇ�ਆ�  ਲਤੁ��  ਕਿਜਾਂਨ3�  ਨ�ਲ ਬਜ਼ੁ�ਰਗੀ��  ਨ� !

ਕਿਸੀਂਝਣੇ� ਪ=ਦੇ� ਹੇ+ ਉਹੇ ਹੇਨ ਸ਼ਰ�ਬ ਨ�ਸ਼�,  ਜਾਂ�ਏ ਦੇ� ਲਤੁ ਅਤੁ

ਦੇਵੇਂ�ਈਆ�  ਦੇ� ਦੇ�ਰਵੇਂਰਤੁ.।  ਅਸੀਂ	 ਜਾਂ�ਖੁਮ ਕਾ�ਰਕਾ��  ਦੇ�  ਜਾਂ��ਚਾ

ਕਾਰਦੇ ਹੇ�� ਅਤੁ ਮਸ਼ਵੇਂਰ� ਕਿਦੇ!ਦੇ ਹੇ�� ਕਿਕਾ ਜਾਂਦੇ. ਤੁ�ਹੇ�ਨ� ! ਲਤੁ ਦੇ�

ਸ਼�ਕਾ ਪਵੇਂ ਤੁ�� ਕਿਕਾਵੇਂ� ਦੇ�ਸੀਂਤੁ ਜਾਂ�� ਪਕਿਰਵੇਂ�ਰ ਦੇ ਮ=ਬਰ ਤੁ�ਕਾ ਪਹੇ�!ਚਾ

ਕਾਰਨ� ਹੇ+। 

ਆਪਣੇ ਮ�ਾਨੇ ਨੰੂ ਜਾਣੋ

ਮਸਾਨਾ ਖਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਾਨੇ ਦਾ ਅਸੰਜਮ,

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਅਤੇ ਜਲਣ ਦ ੇ ਕਾਰਣਾ /ਾਰੇ ਦਖੱਿਸਆ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਅਖਿਜਹੇ ਸੰਭਵ ਉਪਚਾਰਾਂ ਅਤੇ

ਜੀਨਵਸੈ਼ਲੀ ਖਿਵਚ ਤ/ਦੀਲੀਆਂ /ਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਜ ੋ ਅਸੰਜਮ (incontinence)  ਦੀ ਸਮਖੱਿਸਆ ਨੰੂ

ਘਟਾਉਣ ਜਾ �ਤਮ ਕਰਨ ਖਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡ੍ਰਾਇਸਿਵੰਗ ਤੋਂ ਸਿਬਨਾਂ ਜੀਵਨ

ਡ੍ਰਾਇਖਿਵੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦ ੇਮਸੁ਼ਖਿਕਲ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ

/ਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਡੰੂਘਾ ਅਸਰ ਖਿਪਆ ਹੈ। ਅਸੀ,ਂ  ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ

ਦਜੂੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦ ੇਹੋਰ ਤਰੀਖਿਕਆਂ ਤੇ ਖਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ

ਜ਼ਰਰੂਤ ਦ ੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਿਚੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ �ੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,  ਛੇਤੀ

ਯੋਜਨਾ/ੰਦੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇ ਡ੍ਰਾਇਖਿਵੰਗ

ਦ ੇਖਿਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਰਪੂਰੇ�ਾ ਖਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਕੂਤਾ  

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਦਰੁਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਹੋਈ

   ਐਮਰਜੈਂ�ੀ ਸਿਵਭਾਗ ਸਿਵਚ ਜਾਣਾ  

ਇਸੀਂ ਵੇਂਰਕਾਸ਼�ਪ ਕਿਵੇਂਚਾ ਅਸੀਂ	 ਐਮਰਜਾਂ=ਸੀਂ� ਕਿਵੇਂਭਾ�ਗੀ ਕਿਵੇਂਚਾ ਜਾਂ�ਣੇ

ਦੇ  ਕਾ�ਝ  ਕਾ�ਰਣੇ��  ਅਤੁ  ਨ�  ਜਾਂ�ਣੇ  ਦੇ  ਕਾ�ਝ  ਕਾ�ਰਣੇ��  ਬ�ਰ

ਸੀਂਮ�ਕਿਖੁਆ ਕਾਰਦੇ ਹੇ��। ਦੇ4ਰ  ਲਈ ਕਿਕਾਵੇਂ� ਕਿਤੁਆਰ� ਕਾਰਨ� ਹੇ+

ਅਤੁ ਜਾਂਦੇ. ਤੁ�ਸੀਂ	 ਪਹੇ�!ਚਾਦੇ ਹੇ� ਤੁ�� ਕਾ� ਉਮ�ਦੇ ਕਾਰ�, ਇਸੀਂ ਬ�ਰ ਵੇਂ�

ਚਾਰਚਾ� ਕਾ�ਤੁ� ਜਾਂ��ਦੇ� ਹੇ+। 

ਸਿ�ਹਤ �ੰਭਾ� ਪ੍ਰਣਾ�ੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਿਨਰਦੇਸ਼ਨ  

ਅਸੀ ਂ/ਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲ/ਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ

ਤੁਸੀ ਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,  /ਾਰੇ

ਸਮੀਖਿ�ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰੀਜ਼ ਅਤ ੇ ਖਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਖਿਵਚਾਲੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਖਿਦੱਤਾ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਠੀਆ (ਆ�ਟੀਓਅਰਥਰਾਈਟ�)

ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਿ/ਮਾਰੀ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੋਜ

(ਅਰਥਰਾਈਟਸ)  ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਖਿਕਸਮ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ

ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,  ਸਵੈ ਪ੍ਰ/ੰਧਨ

ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਖਿਦੰਦ ੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇ ਵ�ੱੋ ਵੱ�ਰੀਆਂ

ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿ�ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਆ�ਸਿਟਓਪੋਰੋਸਿ��

ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਿ/ਮਾਰੀ,  ਖਿਜਸ ਨੰੂ ਖਿਕ ਅਕਸਰ

“�ਾਮੋਸ਼ ਦੋਰ” ਖਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, /ਹਤੁੀ ਵਾਰ ਖਿਡੱਗਣ ਦਾ

/ੁਖਿਨਆਦੀ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਕਾਰਣਾਂ,  ਜ�ੋਮ ਕਾਰਕਾਂ

ਅਤ ੇਨਵੀਆਂ ਇਲਾਜ ਚੋਣਾਂ /ਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪੀੜ ਘਟਾਊ �ੰਭਾ�

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖਿ/ੰਦ,ੂ ਗੰਭੀਰ ਖਿ/ਮਾਰੀ ਨਾਲ

ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੀੜ ਘਟਾਊ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੰੁਜਾਇਸ਼ ਦੀ ਖਿਵਆਖਿ�ਆ

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਸਮੁੱਚਾ ਟੀਚਾ, ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰ/ੰਧਨ ਅਤੇ



ਖਿਚੰਤਾ ਹੈ। /ਜ਼ੁਰਗ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿ�ਅਤ ਅਤੇ

ਅਸਰਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ /ਣਾਉਣ ਲਈ,  ਖਿਕਵੇਂ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਖਿਸਸਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ,  ਇਸ

/ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਖਿਚਤ ਸੰਭਾਲ ਉਪਲ/ਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜ ੋ ਖਿਕ

ਖਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਊਣ ਕਾ/ਲ

/ਣਾਉਦਂਾ ਹੈ।

 ਪਾਰਸਿਕਨ�ਨਜ਼ ਰੋਗ

ਵੇਂਰਕਾਸ਼�ਪ  ਕਿਬਮ�ਰ�  ਦੇ�  ਕਾ�ਰਣੇ  ਬਣੇਨ  ਵੇਂ�ਲ�ਆ�  ਕਿਦੇਮ�ਗੀ

ਕਿਵੇਂਚਾਲ�ਆ�  ਤੁਬਦੇ�ਲ�ਆ�  ਦੇ�  ਸੀਂਪਸ਼ਟ  ਕਿਵੇਂਆਕਿਖੁਆ ਪ2ਦੇ�ਨ

ਕਾਰਦੇ� ਹੇ+।  ਕਿਚਾ!ਨ3��  ਅਤੁ  ਲ�ਛਣੇ��  ਤੁ  ਚਾਰਚਾ� ਕਾ�ਤੁ� ਜਾਂ��ਦੇ� ਹੇ+

ਅਤੁ ਇਲ�ਜਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂਕਾਲਪ�� ਦੇ� ਜਾਂ��ਚਾ ਕਾ�ਤੁ� ਜਾਂ��ਦੇ� ਹੇ+। 

  ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਅਵ�ਥਾਵਾਂ

ਚਾ�ਰ  ਵੇਂ�ਡੀ�ਆ�  ਚਾਮੜੇ�  ਦੇ�ਆ�  ਸੀਂਮ�ਕਿਸੀਂਆਵੇਂ��:  ਕਾ=ਸੀਂਰ,  ਜਾਂਨਊ,

ਨਹੇ�!ਆ�  ਦੇ� ਉ>ਲ� ਅਤੁ ਦੇਬ�ਅ ਜਾਂਖੁਮ��  ਬ�ਰ  ਚਾਰਚਾ� ਕਾ�ਤੁ�

ਜਾਂ��ਦੇ� ਹੇ+। ਕਿਚਾ�ਤੁਰ, ਸੀਂ!ਭਾ�ਵੇਂਤੁ ਚਾਤੁ�ਵੇਂਨ� ਕਿਚਾ!ਨ3�� ਦੇ� ਕਿਵੇਂਆਕਿਖੁਆ

ਕਾਰਦੇ ਹੇਨ।  ਜਾਂਲਦੇ� ਕਿਨਦੇ�ਨ ਦੇ ਮਹੇ�ਤੁਵੇਂ ਤੁ ਜ਼ੁ�ਰ ਕਿਦੇ�ਤੁ� ਜਾਂ��ਦੇ�

ਹੇ+।

ਨੀਦਂ  

ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦ ੇ/ਾਲਗ ਭਰਪੂਰ ਨੀਦਂ ਲੈਣ ਖਿਵਚ

ਖਿਦੱਕਤ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਕਾਰਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ �ੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਵਚ

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸੈ਼ਲੀ /ਦਲਾਵਾਂ

/ਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ

�ਮਾਸਿਜਕ �ੰਬੱਧਤਾ  

ਇੱਕਲਾਪਣ ਅਤ ੇ ਅਲਖਿਹਦਗੀ ਗੈਰ ਖਿਸਹਤਮੰਦ ਹਨ।

ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖਿਸਹਤ ਅਤ ੇ ਕਖਿਲਆਣ ਦ ੇ ਸਮਾਖਿਜਕ

ਖਿਨਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਲੈਣ

ਵਾਖਿਲਆਂ ਨੰੂ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂਾ ਸ/ੰੱਧਤਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ

ਤ    ਕਨਾ�ੋਜੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵੱਧਣਾ  

ਅਸੀਂ	 ਕਿਵੇਂਆਕਿਖੁਆ ਕਾਰਦੇ ਹੇ��  ਕਿਕਾ ਕਿਕਾਵੇਂ� ਤੁਕਾਨ�ਲ�ਜਾਂ� ਰ�ਜ਼ੁ�ਨ�

ਜਾਂ�ਵੇਂਨ  ਦੇ�ਆ�  ਮ!ਗੀ��  ਦੇ�  ਪ2ਬ!ਧਨ  ਕਾਰਨ,  ਪਕਿਰਵੇਂ�ਰ  ਅਤੁ

ਦੇ�ਸੀਂਤੁ�� ਨ�ਲ ਜਾਂ�ੜੇਨ ਅਤੁ ਜ਼ੁਰ�ਰਤੁ ਵੇਂਲ  ਸੀਂਹੇ�ਇਤੁ� ਤੁ�ਕਾ ਪਹੇ�!ਚਾ

ਕਿਵੇਂਚਾ ਮਦੇਦੇ ਕਾਰ ਸੀਂਕਾਦੇ� ਹੇ+। 

ਨਜ਼ਰ

ਅ�ਖੁ ਦੇ� ਬਣੇਤੁਰ ਦੇ� ਵੇਂਰਣੇਨ ਕਾ�ਤੁ� ਜਾਂ��ਦੇ�  ਹੇ+  ਅਤੁ  ਵੇਂ�ਡੀ�

ਉਮਰ  ਦੇ  ਬ�ਲਗੀ��  ਤੁ  ਪ2ਭਾ�ਵੇਂ  ਪ�ਉਣੇ  ਵੇਂ�ਲ�ਆ�  ਵੇਂ�ਡੀ�ਆ�

ਕਿਬਮ�ਰ�ਆ� ਦੇ� ਕਿਵੇਂਆਕਿਖੁਆ ਕਾ�ਤੁ� ਜਾਂ��ਦੇ� ਹੇ+। ਅਸੀਂ	 ਬਚਾ�ਓ ਤੁ

ਜਾਂ�ਰ ਕਿਦੇ!ਦੇ ਹੇ�� ਅਤੁ ਸੀਂ!ਭਾਵੇਂ ਇਲ�ਜਾਂ�� ਦੇ� ਖੁ�ਜਾਂ ਕਾਰਦੇ ਹੇ��।

ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਸਿਵੱਤੀ

ਸਿਵੱਤੀ �ਾ&ਰਤਾ

ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੱਕ ਸ�ੰੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਿਦੰਦਾ ਹੈ ਖਿਕ

ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੰੂ ਖਿਕਵੇਂ ਸਾਂਭੀਏ ਅਤ ੇ/ਚਾਈਏ, ਇਸ ਖਿਵਚ

/ੈਂਖਿਕੰਗ ਅਤ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਖਿਵੱਤੀ

ਸ/ਦਾਵਲੀ /ਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿਵਆਖਿ�ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਧੋ&ਾਧੜੀ ਅਤੇ ਘੁਟਾ�ੇ  

ਅਸੀ ਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਖਿਕਆਂ /ਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਿਜਨ੍ਹਾਂ

ਰਾਹੀ ਂ ਧੋ�ੇ/ਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇ ਪੈਖਿਸਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ

ਅਸ/ਾ/ ਨੰੂ ਲੱੁਟਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਖਿਵਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

/ਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ ਖਿਸ਼ਕਾਰ /ਣਦ ੇ ਹਨ ਅਤ ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ



ਖਿਨਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਖਿਵਚ ਮਦਦ

ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੌਰਾ  

ਖਿਜਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਦੌਰੇ ਦ ੇਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਨਵਾ

ਵਧੱ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਲਘੂ ਦਖੌਿਰਆਂ ਦ ੇ ਨਾਲ ਨਾਲ

ਪਖਿਹਲਾਂ ਖਿਦਸਣ ਵਾਲੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਿਚੰਨ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਖਿਦੰਦੇ

ਹੋਏ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਖਿਕਸਮਾਂ /ਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਰੋਕਥਾਮ /ਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ /ਾਰੇ ਜਾਗਰਕੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਵਾ� ਅਤੇ �ੰਭਾ� ਸਿਨਰੰਤਰਤਾ  

ਅਸੀ ਂ/ੀ ਸੀ ਖਿਵਚ ਆਵਾਸ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਖਿਨਰੰਤਰਤਾ

ਦੀ ਖਿਵਆਖਿ�ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਖਿਚਤ ਆਵਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਲਈ ਅਵੱਸ਼ਕਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਪ੍ਰਖਿਕਖਿਰਆਵਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ

ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕ� ਸਿਵਕ�ਪ

ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਇਖਿਦਆਂ ਦਾ

ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਜੋੜ ੇ ਦ ੇ ਅਣਇੱਛਤ

ਖਿਵਛੋੜੇ ਵਲੇੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਖਿਨਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਖਿਜੱਠਦੀ ਹੈ ਖਿਜਹੜੇ ਸੰਭਾਲ

ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇ ਅਪੰਗ ਖਿਵਅਕਤੀਆੰ ਲਈ ਟੈਕਸ

ਭੱਖਿਤਆਂ ਨੰੂ ਖਿਨਯੰਤਖਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਖਿਜਹ ੇ ਭੱਖਿਤਆਂ

ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ

ਪ੍ਰਖਿਕਖਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿ�ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਸਿਨਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

   ਸਿਨਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ �ੰ&ੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਕਿਨਜਾਂ�  ਯੋ�ਜਾਂਨ�  ਬਣੇ�ਉਣੇ ਦੇ�  ਸੀਂਮਝਦੇ�ਰ�  ਉ>ਤੁ  ਜ਼ੁ�ਰ  ਕਿਦੇ�ਤੁ�

ਜਾਂ��ਦੇ�  ਹੇ+।  ਅਸੀਂ	  ਉਨ3��  ਕਿਤੁ!ਨ  ਕਾ�ਨ� !ਨ�  ਦੇਸੀਂਤੁ�ਵੇਂਜ਼ੁ��  ਦੇ�

ਸੀਂਮ�ਕਿਖੁਆ ਕਾਰਦੇ ਹੇ�� ਕਿਜਾਂਹੇੜੇ ਤੁ�ਸੀਂ	 ਕਿਨਜਾਂ� ਸੀਂ!ਭਾ�ਲ, ਕਾ�ਝ ਕਿਵੇਂ�ਤੁ�

ਮ�ਮਕਿਲਆ�  ਅਤੁ  ਜਾਂ�ਵੇਂਨ  ਦੇ  ਅ!ਤੁ  ਵੇਂਲ  ਦੇ�  ਸੀਂ!ਭਾ�ਲ  ਬ�ਰ

ਆਪਣੇ�ਆ�  ਇ�ਛ�ਵੇਂ��  ਜਾਂਤੁ�ਉਣੇ  ਲਈ  ਵੇਂਰਤੁ  ਸੀਂਕਾਦੇ  ਹੇ�

(ਨ�ਮ�ਇ!ਦੇਗੀ� ਇਕਾਰ�ਰਨ�ਮ�,  ਪ�ਵੇਂਰ ਆਫ ਅਟ�ਰਨ� ਅਤੁ

ਅਗੀ�ਉਂ ਕਿਨਰਦੇਸ਼)  ਜਾਂਦੇ.  ਕਿਕਾ ਤੁ�ਸੀਂ	 ਆਪਣੇ  ਲਈ ਬ�ਲਣੇ ਦੇ

ਯੋ�ਗੀ ਨਹੇ	 ਰਕਿਹੇ!ਦੇ  ਹੇ�।  ਅਸੀਂ	 ਅਗੀ�ਉਂ ਸੀਂ!ਭਾ�ਲ ਯੋ�ਜਾਂਨ� ਅਤੁ

ਚਾ�ਲ�  ਵੇਂਸੀਂ�ਅਤੁ ਹੇ�ਣੇ ਦੇ� ਅਕਿਹੇਮ�ਅਤੁ ਦੇ� ਧ�ਰਣੇ� ਵੇਂ� ਪਸ਼

  ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ

ਬ� ਸੀਂ� ਕਿਵੇਂਚਾ ਚਾ�ਰ ਤੁਰ3�� ਦੇ�ਆ� ਪ�ਵੇਂਰ ਆਫ ਅਟ�ਰਨ� ਹੇਨ; 

ਬਹੇ�ਤੁ ਲ�ਕਾ ਕਿਸੀਂਰਫ ਇ�ਕਾ ਤੁ. ਹੇ� ਜਾਂ�ਣੇ� ! ਹੇਨ। ਇਸੀਂ ਵੇਂਰਕਾਸ਼�ਪ 

ਕਿਵੇਂਚਾ, ਅਸੀਂ	 ਚਾ�ਰ ਪ2ਕਾ�ਰ�� ਬ�ਰ ਚਾਰਚਾ� ਕਾਰ��ਗੀ। ਅਸੀਂ	 ਇਹੇ 

ਵੇਂ� ਸੀਂਮ�ਕਿਖੁਆ ਕਾਰਦੇ ਹੇ�� ਕਿਕਾ ਤੁ�ਹੇ�ਨ� ! ਕਾਦੇ. ਪ�ਵੇਂਰ ਆਫ 

ਅਟ�ਰਨ� ਦੇ� ਲ�ੜੇ ਹੇ+, ਤੁ�ਹੇ�ਨ� ! ਆਪਣੇ� ਅਟ�ਰਨ� ਕਿਨਯੋ�ਕਾਤੁ 

ਕਾਰਨ ਲਈ ਕਿਕਾਹੇੜੇ ਕਾਦੇਮ�� ਤੁ ਕਿਵੇਂਚਾ�ਰ ਕਾਰਨ� ਚਾ�ਹੇ�ਦੇ� ਹੇ+, 

ਤੁ�ਹੇ�ਡੀ ਅਟ�ਰਨ� ਹੇ�ਣੇ ਦੇ�ਆ! ਮ�ਸ਼ਕਾਲ�� ਅਤੁ ਜਾਂਕਾਰ ਲ�ੜੇ�� ਪਵੇਂ

ਤੁ�� ਕਿਕਾਵੇਂ� ਪ�ਵੇਂਰ ਆਫ ਅਟ�ਰਨ� ਬਦੇਲ�ਏ। 

 ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਇਹੇ ਕਾ�ਨ� !ਨ�  ਅਤੁ  ਬ!ਧਨਕਾ�ਰ� ਦੇਸੀਂਤੁ�ਵੇਂਜ਼ੁ ਕਿਕਾਸੀਂ  ਕਿਵੇਂਅਕਾਤੁ�



ਕਾਰਦੇ ਹੇ��। 

ਅਗਾਉ ਂ�ੰਭਾ� ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

ਖਿ/੍ਰਖਿਟਸ਼ ਕੋਲੰ/ੀਆ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਹੇ ਖਿਜਹੜਾ ਖਿਵਅਕਤੀਆਂ 

ਨੰੂ, ਅਕਸਰ ਖਿਲ�ਤੀ ਰਪੂ ਖਿਵਚ, ਅਖਿਜਹੀ ਸੰਭਾਲ /ਾਰੇ 

ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖਿਦੰਦਾ 

ਹੈ, ਜ ੋਉਹ ਹਾਸਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਖਿਕ

ਅਸੀ ਂਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਖਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ

ਗੱਲ/ਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਾਉ ਂ

ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ/ੰਦੀ, ਖਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 

ਅਤੇ ਖਿਨਰਦਸੇ਼ਾਂ /ਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਖਿਲ�ਤੀ ਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਸੈ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾ ਖਿਵਕਲਪਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ 

ਖਿਜਹੜੇ ਇਸ ਖਿਲ�ਤੀ ਸਾਰ ਖਿਵਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਅਗਾਉ ਂਸਿਨਰਦੇਸ਼

/ੀ ਸੀ ਖਿਵਚ ਵਧੇਰੇ /ਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

/ਾਰੇ ਜਾਣੂੰ  ਨਹੀ ਂਹਨ ਖਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀ ਂਹੈ। 

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖਿਵਚ ਅਸੀ ਂਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਿਕ ਇੱਕ 

ਖਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਕ ਅਗਾਉ ਂਖਿਨਰਦੇਸ਼ ਖਿਤਆਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਖਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ 

ਅਗਾਉ ਂਖਿਨਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਕੀ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਖਿਕਸ ਵੇਲੇ ਵਰਖਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਖਿਕਸ ਵਲੇੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਕਾ�ਲ ਅਕਿਜਾਂਹੇ� ਕਾ�ਈ ਹੇ�ਰ ਕਿਵੇਂਅਕਾਤੁ� ਹੇ�ਣੇ ਦੇ� ਇਜਾਂ�ਜ਼ੁਤੁ ਕਿਦੇ!ਦੇ�

ਹੇ+ ਕਿਜਾਂਹੇੜੇ� ਉਨ3�� ਦੇ ਆਪਣੇ  ਲਈ ਬ�ਲ ਸੀਂਕਾਣੇ ਤੁ. ਅਸੀਂਮਰ�ਥੇ

ਹੇ�ਣੇ ਦੇ� ਹੇ�ਲਤੁ ਕਿਵੇਂ�ਚਾ ਉਨ3�� ਲਈ ਕਿਸੀਂਹੇਤੁ ਅਤੁ ਕਿਨਜਾਂ� ਸੀਂ!ਭਾ�ਲ

ਅਤੁ ਰ�ਟ�ਨ ਕਿਵੇਂ�ਤੁ� ਮ�ਮਕਿਲਆ� ਬ�ਰ ਬ�ਲ ਸੀਂਕਾਣੇ।

ਵ�ੀਅਤਾਂ

ਅਸੀ ਂ ਵਸੀਅਤ /ਣਾਉਣ ਵਲੇੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ

ਸ਼/ਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸ਼ਰਲੀ ਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿ�ਆ ਕਰਦੇ

ਹਾਂ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ /ੀ ਸੀ ਖਿਵਚ ਵਸੀਅਤ ਖਿਤਆਰ ਕਰਨ

ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਖਿਨਯਮਾਂ ਤੇ ਖਿਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਇਸ ਦ ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀ ਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿ�ਆ

ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ /ਣਾਉਣ ਲਈ

ਮਦਦ ਖਿਵੱਚ ਲੋੜੀਦਂ ੇਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸੁ਼ਖਿਕਲਾਂ ਤੋਂ /ਚਣ

ਸਮੇਤ ਵਸੀਅਤ ਪ੍ਰ/ੰਧਕ ਦ ੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿ�ਆ

ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੰ ਖਿਵਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ

ਹੈ ਖਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂ ਖਿ/ਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਕੀਖਿਤਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ

ਹੋ ਤਾਂ ਜ ੋਵਾਪਰੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹਵੋੇਗਾ।

�ੁਰੱਸਿ&ਆ

  ਐਮਰਜੈਂ�ੀ �ਈ ਸਿਤਆਰੀ

ਜਾਂਦੇ. ਕਿਬਪਤੁ� ਆਉਂਦੇ� ਹੇ+  ਤੁ��  ਲ�ਕਾ��  ਨ� !  ਕਿਤੁਆਰ ਰਕਿਹੇਣੇ ਦੇ�

ਲ�ੜੇ ਹੇ�!ਦੇ� ਹੇ+। ਅਸੀਂ	 ਐਮਰਜਾਂ=ਸੀਂ� ਕਿਕਾਟ��, ਖੁਤੁਰਨ�ਕਾ ਸੀਂਕਿਥੇਤੁ�ਆ�

ਕਿਵੇਂਚਾ ਸੀਂ�ਰ�ਕਿਖੁਆ ਪ2ਕਿਕਾਕਿਰਆਵੇਂ�� ਲਈ ਕਿਤੁਆਰ� ਦੇ� ਖੁ�ਜਾਂ ਕਾਰਦੇ

ਨੋਟ�



ਹੇ��  ਅਤੁ  ਕਾਦੇ.  ਅਤੁ  ਕਿਕਾਵੇਂ�  ਮਦੇਦੇ ਲਈਏ ਬ�ਰ  ਜਾਂ�ਣੇਕਾ�ਰ�

ਪ2ਦੇ�ਨ ਕਾਰਦੇ ਹੇ��।

  ਸਿਡੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ  

ਬਜ਼ੁ�ਰਗੀ��  ਦੇ�  ਸੀਂਲ�ਮਤੁ�  ਉ>ਤੁ  ਕਿਡੀ�ਗੀਣੇ  ਤੁ.  ਚਾAਕਾ�ਉਣੇ  ਵੇਂ�ਲ

ਪ2ਭਾ�ਵੇਂ��  ਦੇ�  ਸੀਂਮ�ਕਿਖੁਆ ਕਾਰਦੇ  ਹੇ��  ਅਤੁ  ਉਨ3��  ਜਾਂ�ਖੁਮ��  ਦੇ�

ਪਛ�ਣੇ ਕਾਰਦੇ ਹੇ��  ਕਿਜਾਂਹੇੜੇ ਕਿਡੀ�ਗੀ ਪ+ਣੇ ਦੇ� ਸੀਂ!ਭਾ�ਵੇਂਨ�ਵੇਂ��  ਕਿਵੇਂਚਾ

ਭਾ�ਗੀ�ਦੇ�ਰ ਹੇ�!ਦੇ ਹੇਨ। ਅਸੀਂ	 ਸੀਂ�ਰ�ਕਿਖੁਆ ਉਪ�ਵੇਂ��ਦੇ� ਕਿਸੀਂਫ�ਰਸ਼

ਕਾਰਦੇ ਹੇ�� ਅਤੁ ਸੀਂ!ਤੁ�ਲਨ ਅਤੁ ਤੁ�ਕਾਤੁ ਨ� !  ਸੀਂ�ਧ�ਰਨ ਵੇਂ�ਲ�ਆ�

ਕਾਸੀਂਰਤੁ�� ਦੇ� ਪ2ਦੇਰਸ਼ਨ ਕਾਰਦੇ ਹੇ��।

   ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ �ੁਰੱਸਿ&ਅਤ ਰੱ&ਣਾ  

ਬਜ਼ੁ�ਰਗੀ�� ਦੇ� ਸ਼�ਸ਼ਣੇ ਅਤੁ ਅਣੇਗੀਕਿਹੇਲ� ਕਾਈ ਸ਼ਕਾਲ�� ਲ=ਦੇ� ਹੇ+।

ਕਿਹੇ�ਸੀਂ� ਲ+ਮ ਵੇਂ�ਲ  ਇਹੇ ਕਿਸੀਂ�ਖੁਦੇ ਹੇਨ। ਕਿਹੇ�ਸੀਂ� ਲ+ਣੇ ਵੇਂ�ਲ  ਇਹੇ 

ਕਿਸੀਂ�ਖੁਦੇ ਹੇਨ ਕਿਕਾ ਸ਼�ਕਾ� ਕਿਚਾ!ਨ3�� ਅਤੁ ਲ�ਛਣੇ�� ਨ� ! ਕਿਕਾਵੇਂ� ਪਛ�ਣੇ�ਏ। 

ਅਸੀਂ	 ਸੀਂ!ਭਾ�ਵੇਂਤੁ ਕਾ�ਰਣੇ��, ਸੀਂ�ਲਸੀਂ� ਤੁਕਾਨ�ਕਾ�� ਦੇ� ਅਤੁ ਕਿਕਾ�ਥੇ. 

ਮਦੇਦੇ ਲ�ਭਾ�ਏ, ਦੇ� ਸੀਂਮ�ਕਿਖੁਆ ਕਾਰਦੇ ਹੇ��। 

    ਪੈਦ� ਚ�ਣ ਵਾਸਿ�ਆਂ ਦੀ �ੁਰੱਸਿ&ਆ

ਭਾ�ਵੇਂ� ਵੇਂ�ਡੀ� ਉਮਰ ਦੇ ਬ�ਲਗੀ�� ਲਈ ਪ+ਦੇਲ ਚਾਲਣੇ ਦੇ ਬਹੇ�ਤੁ 

ਫ�ਇਦੇ ਹੇਨ, ਪਰ ਇਨ3�� ਦੇ ਸੀਂ!ਭਾ�ਵੇਂਤੁ ਖੁਤੁਕਿਰਆ� ਨ� ! ਸੀਂਮਝਣੇ 

ਅਤੁ ਲ�ੜੇ	ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ੁ ਕਾਰਨ ਦੇ� ਵੇਂ� ਲ�ੜੇ ਹੇ+। ਇਹੇ ਵੇਂਰਕਾਸ਼�ਪ,

ਜਾਂਨਤੁਕਾ ਆਵੇਂ�ਜਾਂ�ਈ ਦੇ� ਵੇਂਰਤੁ. ਅਤੁ ਭਾ�ਈਚਾ�ਰ ਕਿਵੇਂਚਾ 

ਸੀਂ�ਰ�ਕਿਖੁਆ ਕਿਵੇਂਚਾ ਸੀਂ�ਧ�ਰ ਕਾਰਨ� ਵੇਂ� ਕਾਵੇਂਰ ਕਾਰਦੇ� ਹੇ+।

  ਘਰ ਸਿਵੱਚ �ੁਰੱਸਿ&ਆ  

ਅਸੀ,ਂ ਘਰ ਦ ੇ/ਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਖਿਵਚ 

ਸੰਭਾਵਤ �ਤਖਿਰਆਂ ਦੀ ਖਿ/ਓਰੇਵਾਰ ਚੈਕਖਿਲਸਟ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂਅੱਗ ਜ�ੋਮਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ 

ਘਰ ਨੰੂ /ੱਖਿਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿ�ਅਤ /ਣਾਉਣ ਦੀ 

ਸਮੀਖਿ�ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ



ਨੁਕਤੇ ਅਤ ੇਸੁਰੱਖਿ�ਆ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ

ਹਨ। 

          ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ �ਮੂਹ �ਈ ਮੁਫਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਿਕਵੇਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹ।ੈ

10 ਜਾਂ�� ਵੇਂਧਰ ਬਜ਼ੁ�ਰਗੀ�� ਦੇ ਸੀਂਮ�ਹੇ ਲਈ 45 ਤੁ.  60 ਕਿਮਨਟ ਦੇ� ਵੇਂਰਕਾਸ਼�ਪ ਮ�ਫਤੁ ਉਪਲਬਧ ਹੇ+। ਇਕਾ ਕਿਸੀਂਖੁਲ�ਈ ਪ2�ਪਤੁ ਸੀਂਵੇਂ+

ਸੀਂਵੇਂਕਾ, ਜਾਂ� ਕਿਕਾ ਆਪ ਵੇਂ� ਇ�ਕਾ ਬਜ਼ੁ�ਰਗੀ ਹੇ�!ਦੇ� ਹੇ+, ਕਿਵੇਂਵੇਂਹੇ�ਰਕਾ ਅਤੁ ਵੇਂਰਤੁ. ਯੋ�ਗੀ ਜਾਂ�ਣੇਕਾ�ਰ� ਪਸ਼ ਕਾਰਦੇ� ਹੇ+। 

ਵੇਂਰਕਾਸ਼�ਪ�� ਦੇ� ਇਹੇ�ਦੇ� ਕਾ�ਈ ਕਿਵੇਂਸ਼ਸ਼ ਕਾ�ਨ� !ਨ�, ਮ+ਡੀ�ਕਾਲ ਜਾਂ�� ਕਿਵੇਂ�ਤੁ� ਸੀਂਲ�ਹੇ ਦੇਣੇ� ਨਹੇ	 ਹੇ�!ਦੇ�।

ਉਹੇ ਤੁ�ਹੇ�ਨ� ! ਇ�ਕਾ ਕਿਬਹੇਤੁਰ ਸੀਂਮਝ ਦੇਣੇਗੀ ਅਤੁ ਕਾ�ਝ ਕਿਵੇਂਵੇਂਹੇ�ਰਕਾ ਸੀਂ�ਝ�ਅ ਦੇਣੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਸੀਂਮ�ਹੇ ਲਈ ਵੇਂਰਕਾਸ਼�ਪ ਬ��ਕਾ ਕਾਰਨ ਲਈ,  ਕਿਕਾਰਪ� ਕਾਰਕਾ ਸੀਂ�ਡੀ� 

ਵੇਂ+ਬਸੀਂ�ਈਟ: www.SeniorsHelpingSeniors.ca 'ਤੁ ਜਾਂ�ਓ

ਅਸੀਂ	 ਹੇਮਸ਼�� ਸੀਂਹੇ�ਇਕਾ�� ਦੇ� ਭਾਰਤੁ� ਅਤੁ ਕਿਸੀਂਖੁਲ�ਈ ਲਈ ਕਿਦੇਲਚਾਸੀਂਪ� ਰ�ਖੁਦੇ ਹੇ��।

ਜਾਂਕਾਰ ਕਿਦੇਲਚਾਸੀਂਪ� ਰ�ਖੁਦੇ ਹੇ� ਤੁ��, ਸੀਂ!ਪਰਕਾ ਕਾਰ�:

president@seniorshelpingseniors.ca

ਆਪਣੇ ਸੀਂਮ�ਰਟ ਫ�ਨ ਜਾਂ�� ਟ+ਬਲ+ਟ ਨ�ਲ ਸੀਂ�ਡੀ� ਵੇਂ+ਬਸੀਂ�ਈਟ ਦੇ ਜਾਂ�ਓ:

ਬਜ਼ੁਰਗੀ�� ਦੇ� ਕਿਸੀਂਹੇਤੁ ਅਤੁ ਕਾਕਿਲਆਣੇ ਸੀਂ!ਸੀਂਥੇ� ਕਾ4ਸੀਂਕਾ�

www.SeniorsHelpingSeniors.ca


