End of life: Gujarati

જીવનનો અંત
આ માહિતી જીવનનાાં અંતે શ ાં થાય અને તેના માટે કેવી રીતે યોજના બનાવી તેના મવશે છે .
નીચે લીટી કરે લા શબ્દો અંતમાાં આપેલી શબ્દ સ ૂચીમાાં સમજાવવામાાં આવ્યા છે . શબ્દ સ ૂચી
અંગ્રેજીમાાં શબ્દોના ઉચ્ચારણનો પણ સમાવેશ કરે છે .
આ માહિતી શીટ તમને ઘરે અને અન્ય સ્થળોએ જયાાં તમને જીવનના અંત સમયે સાંભાળની જરૂર
િોય તયાાં તમારી સાંભાળ માટે કોણ મદદ કરી શકે છે તે મવશે જણાવે છે . જીવનના છે લ્લા થોડા

અઠવાહડયામાાં શ ાં અપેક્ષા રાખવી તે સમજાવેલ છે . તેમાાં તમારા અવસાન પછી તમારા સાંબધ
ાં ી અને
નજીકના મમત્રોએ શ ાં કરવ ાં તેના મવશે પણ માહિતી છે . તમને આ મવભાગ વાાંચવાની પણ ઇચ્છા થઇ
શકે છે .
તમને આમાાંની અમક માહિતી દખમયી લાગી શકે છે . તમે નજીકના સાંબધ
ાં ી, મમત્ર અથવા
આરોગ્ય વ્યાવસામયકને પણ આ મવશે વાાંચવાન ાં કિી શકો છો, જેથી તમે સાથે મળીને માહિતી
મવશે ચચાા કરી શકો.

જો તમને આ માહિતી મવશે કોઇ પ્રશ્નો િોય, તો જયાાં તમે સારવાર લઈ રહ્યા િો તયાાંના ડૉક્ટર
અથવા નસાને પ ૂછી શકો છો.
તમે મૅકમમલન કૅન્સર સપોટા (Macmillan Cancer Support) ને અઠવાહડયાના સાત હદવસ,
સવારે 8 વાગ્યા થી રાત્રે 8 વાગ્યા સધી ફ્રીફોન 0808 808 00 00 પર ફોન કરી શકો છો. અમારી

પાસે દભામિયા છે , તેથી તમે તમારી ભાિામાાં અમારી સાથે વાત કરી શકો છો. જયારે તમે અમને
ફોન કરો, તયારે અમને અંગ્રેજીમાાં જણાવો કે તમને કઈ ભાિાની જરૂર છે (કિો“ ગજરાતી”).
ગજરાતી ભાિામાાં macmillan.org.uk/translations પર કૅન્સર મવશે વધ માહિતી ઉપલબ્ધ છે .
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આ માહિતી નીચેની બાબત વવશે છે :
•

તમે કેવ ાં અનભવી શકો છો

•

આગળની યોજના કરવી

•

ઘરે

•

િોસ્સ્પટલ, િૉસમપસ અથવા સાંભાળ ઘરમાાં

•

તમારી નજીકના લોકો સાથેના સાંબધ
ાં ો

•

આધ્યાત્તમક, ધામમિક અથવા પાદરી સિાય

•

જીવનના છે લ્લા થોડા અઠવાહડયા

•

જીવનના છે લ્લા થોડા હદવસ

•

જીવાનના અંતની નજીક

•

અવસાન પછી

•

ઉપયોગી સાંસ્થાઓની સાંપકા માહિતી

•

મૅકમમલન (Macmillan) તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે

•

શબ્દ સ ૂચચ

•

ગજરાતી ભાિામાાં વધ માહિતી

•

સાંદભા અને આભાર
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ુ વી શકો છો
તમે કેવ ુંુ અનભ
તે જાણવ ાં કે તમે તમારા જીવનના અંત તરફ જઈ રહ્યા છો તે ઘણ ાં મશ્કેલ છે . તમને એ માનવ ાં

મશ્કેલ થઈ શકે છે , ભલે તમને ખબર િોય કે તમારી માાંદગીની સ્સ્થમત વધ બગડતી જાય છે . તમને
આ અયોગ્ય લાગી શકે છે . તમને રડવ ાં આવી શકે છે અને ઉદાસી થઇ શકે છે . આ મવમવધ લાગણી

સાથે કેવી રીતે કામ કરવ ાં તે તમને ન સમજાઈ શકે. અને િવે પછી શ ાં થશે તે મવશે તમે ચચિંતીત થઇ
શકો છો.
અમક લોકોને તેઓ કેવ ાં અનભવી રહ્યાાં છે તે મવશે વાત કરવાન ાં મદદરૂપ લાગે છે . તમે પહરવાર
અથવા મમત્રો, અથવા તમારા ડૉક્ટર અથવા નસા સાથે વાત કરી શકો છો. અથવા તમે મેકમમલન

(Macmillan) ના કેન્સર સપોટા મનષ્ણાતો પૈકી એક સાથે 0808 808 00 00 પર વાત કરી શકો છો.
અમારી પાસે દભામિયા છે .

આગળની યોજના કરવી
આગળની યોજના બનાવવામાાં અને જયારે તમને સારાં લાગે તયારે મોટાભાગના હદવસો સારા
બનાવવામાાં મદદરૂપ થઈ શકે છે . તમે તમારા પહરવાર અને મમત્રો સાથે કેટલાક સરસ કામ
કરવાની યોજના બનાવી શકો છો, અથવા ફક્ત તેમની સાથે સમય પસાર કરી શકો છો.

મ ૃતય પામ્યા પિેલા કેટલીક મિતવપ ૂણા બાબતો મવશે તમે મવચાર કરવા માાંગો છો. આમાાં નીચેનાનો
સમાવેશ થાય છે :
•

વમસયતનામ ાં બનાવવ ાં

•

તમારી અંમતમમવમધન ાં આયોજન

•

તમારી સાંભાળ જયાાં લેવામાાં આવશે તેન ાં આયોજન.

તે તમારા પહરવાર અને તમારા ડૉક્ટર અથવા મનષ્ણાત નસા સાથે આ મવશે વાત કરવામાાં મદદરૂપ
થઈ શકે છે .
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વવિયતનામ ુંુ લખવ ુંુ
વમસયતનામ ાં એ એક કાન ૂની દસ્તાવેજ છે કે જે તમે મરણ પામશો તયારે તમે તમારા પૈસા અને
મમલકત કોને આપવા માાંગો છો તે અંગેની સ ૂચનાઓ આપે છે . તેમાાં નીચેના મવશેની સ ૂચનાઓ
શામેલ િોઈ શકે છે :

• તમે તમારા બાળકો અથવા તમારા પર આમથિક રીતે મનભાર (આમિતો) કોઈપણની સાંભાળ
કોના દ્વારા રાખવામાાં આવે તેવ ાં ઇચ્છો છો

• કોઈ ચોક્કસ અંમતમમવમધની વ્યવસ્થા તમે ઇચ્છતા િો.
વમસયતનામ ાં લખવ ાં મિતવપ ૂણા છે . સામાન્ય રીતે તમારૂાં વમસયતનામ ાં લખતી વખતે સોચલસીટરની
મદદ લેવી િેષ્ઠ મનાય છે . તમે શ ાં ઇચ્છો છો તે બધાાં સમજે તેની તેઓ ખાતરી કરે છે . જો તમને

કોઈ સોચલસીટર શોધવામાાં સિાયની જરૂર િોય, તો તમે લો સોસાયટીનો સાંપકા કરી શકો છો (આ
માહિતીમાાં પછીથી આપેલી ઉપયોગી સાંસ્થાઓની સ ૂચચ જઓ).
તમારી િુંભાળ માટેની તમારી ઇચ્છાઓ

તમે લોકો સાથે તમારી ઇચ્છાઓ અને તમારા માટે મિતવપ ૂણા બાબતો મવશે વાત કરી શકો છો.

તમારી યોજનાઓને બનાવવા માટે અને તમારી સાંભાળ માટેની તમારી ઇચ્છાઓને લખવા માટે
દસ્તાવેજ નો ઉપયોગ થાય તે જરૂરી છે . જો તમે બીમાર િોવ તો તમે કેવી રીતે અને ક્ાાં સાંભાળ
લેવાન ાં પસાંદ કરશો તે મવશે કોઈ મવમશષ્ટ ઇચ્છાઓ લખી શકો છો.

તમે ભમવષ્યમાાં ન ઇચ્છતા િોય તેવી કોઈપણ સારવાર મવશે તમારી ઇચ્છાઓ પણ લખી શકો છો.
તેને ઇંગ્લેન્ડ, વેલ્સ અને ઉત્તરી આયલેંડમાાં ‘સારવારનો ઇનકાર કરવાનો અગાઉથી મનણાય’ અને
સ્કોટલેન્ડમાાં 'અગાઉથી મનદે શ' કિેવામાાં આવે છે .

જો તમે અસ્વસ્થ છો અથવા જો તમે તમારા માટે મનણાય લેવામાાં અસમથા છો, તો તમારા માટે
મનણાય લેવામાાં કોઈની સિાય માટે તમે વ્યવસ્થા કરી શકો છો. આને કોઈને મખતયારનામ ાં આપય ાં
એમ કિેવાય છે .

તમારી સ્વાસ્્યસાંભાળ ટીમ તમને આ મવશે વધ કિી શકે છે .
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તમારી અંવતમવવવિન ુંુ આયોજન
તમે તમારી અંમતમમવમધન ાં આયોજન કરવા માાંંાંગતા િોઇ શકો છો. તમે આ મવશે મવચારી શકો છો:
•

તમે દફનમવમધ અથવા અસ્ગ્નદાિ કરવા માાંગો છો કે કેમ

•

તમે કઇ પ્રકારની સેવા ઇચ્છો છો

•

કયા પ્રકારના ગીત તમને ગમશે

•

જો એવા કોઈ ખાસ વસ્ત્રો િોય જે તમે પિેરવા માાંગતા િો.

તમે આ આયોજન મવશે તમારા પહરવાર અથવા મમત્રો સાથે વાત કરવાની ઇચ્છા રાખી શકો છો.

તેઓ પાસે પણ કોઈ ખ્યાલ િોઈ શકે છે જે તેમેને મવદાય આપવામા મદદરૂપ બનશે. જો એવી કોઈ
બાબત છે જે તમે તમારી અંમતમમવમધ સમયે થાય તેવ ાં ઇચ્છો છો, તો તેને લખી રાખો, જેથી લોકોને
ખબર પડે.

ક્ાું મ ૃત્યુ પામવ ુંુ છે તે પિુંદ કરવ ુંુ
તમે ક્ાાં મ ૃતય પામવા ઇચ્છો છો તેની પસાંદગી ઘણીવાર આના પર મનભાર કરે છે :
•

તમને શ ાં ગમશે

•

તમને પહરવાર અને મમત્રો પાસેથી કઈ મદદ મળે છે

•

તમે જયાાં રિો છો તયાાં ઉપલબ્ધ સેવાઓ

•

તમારી તબીબી સ્સ્થમત.

તમારી સાંભાળ મવમવધ સ્થળોએ કરી શકાય છે .
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તમારી પહરસ્સ્થમતને આધારે , તમારી સાંભાળ નીચેની જગ્યાઓ પર લેવામાાં આવી શકે છે :
•

ઘરે – નજીકના પહરવારના સભ્યો અથવા મમત્રોની સાથે તમારી સાંભાળ લેવી. એવા

સ્વાસ્્યસાંભાળ વ્યવસામયકો છે જે ઘરે અને તમારા સાંભાળકતાાઓને મદદ કરી શકે છે અને
કોઈપણ લક્ષણોન ાં સાંચાલન કરવામાાં તમારી સિાય કરી શકે છે .
•

િોસ્પીટલમાું – આ તે સ્થાન છે જે લોકોને અસાધ્ય માાંદગી િોય અને તેમના જીવનના
અંતની નજીક િોય તેમની સાંભાળ રાખવા માટે મવિેશરૂપે તૈયાર કરવામાાં આવ્ય ાં છે .

•

રિેણાુંક મકાન અથવા નવિિંગ િાથેના િુંભાળ ઘરમાું – જે સામાન્ય રીતે ટૂાંકા રોકાણ અથવા
લાાંબા રોકાણ સમયે સાંભાળ રાખે છે . તમારી GP અથવા સ્વાસ્્યસાંભાળ ટીમ મવમવધ
પ્રકારના સાંભાળ ઘર મવશે સમજાવી શકે છે .

•

િોસ્પીટલમાું – જેમાાં ઉપશામક સાંભાળ ટીમ છે જે કોઈપણ લક્ષણોને સાંચાચલત કરવામાાં
અને ભાવનાતમક સિાય પ્રદાન કરવામાાં મદદ કરી શકે છે .

ઘરે
જો તમારી ઘરે સાંભાળ રાખવામાાં આવતી િોય તો તમારે વધારાની સિાયની જરૂર પડી શકે છે .
અિીં આરોગ્ય અને સામાત્જક સાંભાળ વ્યવસામયકો છે જે તમને મદદ કરી શકે છે :
તમારા GP
જયારે તમે ઘરે િોવ, તયારે તમારા GP તમારી સાંભાળ માટે જવાબદાર છે . તેઓ મદદ કરી શકે છે ,
જો તમે:
•

તમારા લક્ષણોમાાં કોઈ ફેરફારો મવશે ચચિંમતત િોવ

•

તમારા ભમવષ્ય અને શ ાં થઇ શકે તે મવશે વાત કરવા ઇચ્છતા િોવ

•

ઘરમાાં નમસિંગ સાંભાળ અથવા અન્ય મદદ મેળવવા મવશે સલાિ લેવી િોય
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હિસ્રીક્ટ નિસ
હડસ્રીક્ટ નસા તમારી મલાકાત ઘરે લેશે. તેઓ GP સાથે મળીને કામ કરે છે અને તમને અને
તમારા સાંભાળ કતાાઓને મદદ કરવા માટે ઉપશામક કાળજી માટેના નસા સાથે ઘણીવાર કામ કરે
છે જેથી તમે ઘરે રિી શકો. તેઓ:
•

તમને દવા આપી શકે અને ડ્રેમસિંગ બદલી શકે છે

•

તમને વધ ાં આરામદાયક બનાવી શકે અને જરૂર પડે તો સાધનની વ્યવસ્થા કરી શકે છે

•

તમારૂાં ધ્યાન રાખવા મવશે તમારા સાંબમાં ધ અથવા સાંભાળકતાાને સલાિ આપી શકે છે

•

અન્ય લોકો જેઓ મદદ કરી શકે જેમકે સામાજીક કાયાકર અથવા મનષ્ણાાંત નસાનો સાંપકા કરી
શકે છે

•

તમારી લાગણીઓમાાં મદદ કરે છે .

ઉપશામક િુંભાળ ટીમ
ઉપશામક સાંભાળ ટીમો એવા લોકોને સાંભાળ પ ૂરી પાડે છે જેઓ તેમના જીવનના અંતની નજીક
િોય છે . તેઓ દદા સહિતના લક્ષણોમાાં મદદ કરી શકે છે અને ભાવનાતમક મદદ પરી પાડી શકે છે .
તેઓ તે વ્યસ્ક્તના પહરવાર અને મમત્રો માટે પણ મદદ પરી પાડી શકે છે .
મેરી ક્યુરી નિસ
મેરી ક્યરી નસા તેવા લોકોની સાંભાળ કરે છે જેઓ તેમના જીવનના અંત તરફ જઇ રહ્યાાં છે . તેઓ

આખી રાત, નસા દ્વારા કરવામાાં આવતી સાંભાળ અને સિાય આપી શકે છે . આ તમારા સાંભાળકતાાને
થોડો મવરામ અથવા રાતની સારી ઉંઘ લેવા માટેની તક આપે છે .
તમારા હડસ્રીક્ટ નસા અથવા તમારા GP તમારા માટે એક મેરી ક્યરી નસાની વ્યવસ્થા કરી શકે છે .
િામાજજક કાયસકરો
સામાત્જક કાયાકરો વ્યસ્ક્તગત સાંભાળ, જેમકે ધોવ ાં અને કપડાાં પિેરાવવા, ઘરકામ અને અન્ય

વ્યવિાર કાયોમાાં મદદ માટે વ્યવસ્થા કરી શકે છે . તમે અથવા તમારા ડૉક્ટર અથવા નસા, આવી
મદદ મેળવવા માટે સામાજીક કાયાકરનો સાંપકા કરી શકો છો. તમારે સામાન્ય રીતે તમારી આમથિક
સ્સ્થમતના આધારે વ્યસ્ક્તગત સાંભાળની હકિંમત ચ ૂકવવી પડે છે . પરાં ત સાંભાળ રાખવામાાં તમારી
સિાય માટે તમે વધારાના નાણાકીય લાભ માટે દાવો કરી શકશો.
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વ્યાવિાવયક થેરાવપસ્ટ
વ્યાવસામયક થેરામપસ્ટ તમારા ઘરની મલાકાત લઇ શકે અને તમને જરૂરી કોઇ પણ સાધન પ ૂરા
પાડી શકે છે . આ સાધનો િોઈ શકે છે જેમકે:
•

તમને ઘરમાાં િલનચલન કરવામાાં મદદ માટે રે ઇલ

•

તમને નિાવા માટે મદદરૂપ થઈ શકે તેવા સાધન

•

એક વ્િીલચેર.

તમારા િૉક્ટર અથવા નિસ ઉપર વણસવેલ કોઈ પણ િેવા માટેની વ્યવસ્થા કરી શકે છે . તેઓ તમને
તમારા વવસ્તારમાું ઉપલબ્િ અન્ય મદદ વવશે પણ કિેશે.

િોસ્સ્પટલ, િૉિવપિ અથવા િુંભાળ ઘરમાું
જો ઘરે તમારી સાંભાળ રાખવી શક્ ન િોય તો, જયાાં પણ તમારી સાંભાળ રાખવામાાં આવે છે , તયાાં
તમે ઉપશામક ટીમની મદદ અને સિાય મેળવી શકો છો.
•

ુ ાય ઉપશામક િુંભાળ ટીમ સમદાયમાાં આવેલી િોય છે . તેઓ ઘણીવાર િૉસમપસ સાથે
િમદ
કામ કરે છે અને જો તમે સાંભાળ ઘરમાાં િોવ તો તમારી મલાકાત લઈ શકે છે .

•

િૉિવપિ ઉપશામક િુંભાળ ટીમિૉસમપસમાાં લોકોની સાંભાળ લે છે . તેઓ લોકોની તેમના
ઘરે પણ મલાકાત લઈ શકે છે .

•

િોસ્સ્પટલની ઉપશામક િુંભાળ ટીમ સામાન્ય રીતે િોસ્સ્પટલમાાં આવેલી િોય છે . તેઓ
િોસ્સ્પટલમાાં િોય તે લોકોની સાંભાળ રાખે છે .

તમારા નજીકના લોકો િાથેના િુંબિ
ું ો
તમારા જીવનસાથી, પહરવાર અને મમત્રો, જે બની રહ્ ાં છે તેનો સામનો કરવામાાં તમને મદદ માટે
સિાય અને આશ્વાશાન આપી શકે છે . જો કે, અસાધ્ય માાંદગીના કારણે કેટલીકવાર સાંબધ
ાં ોમાાં

મશ્કેલીઓ આવી શકે છે . તે કેટલીક વાર તમને કેવ ાં લાગે છે તે મવશે એકબીજા સાથે વાત કરવામાાં
મદદ કરી શકે છે . અથવા તમારા માટે તમારા GP, સમદાય નસા અથવા ભાવનાતમક સિાય

આપતી સાંસ્થા સાથે વાત કરવાન ાં વધ સરળ બનાવે છે (આ માહિતીમાાં પછીથી આપેલ ઉપયોગી
સાંસ્થાઓની સ ૂચચ જઓ). તમને કેવ ાં લાગે છે તે મવશે વાત કરવ માટે તમારા GP તમને
સોચલસીટરનો સાંદભા આપી શકે છે .
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આધ્યાજત્મક, િાવમિક અથવા પાદરી િિાય
જીવનના અંત તરફ િોય તયારે , ઘણી વખત લોકો ધામમિક માન્યતા અથવા આધ્યાત્તમક લાગણી
પ્રતયે વધ જાગૃત બની જાય છે . ભલે તમે જે માનો છો તેના મવશે ખાતરી ન િોય, તે કોઈ ધામમિક

નેતા અથવા સલાિકાર સાથે વાત કરવામાાં મદદરૂપ થઈ શકે છે . તેઓ તમને ભાવનાતમક અથવા
આધ્યાત્તમક આશ્વાશાન આપી શકે છે અને તમારી પહરસ્સ્થમત સાથે તમને શાાંમત અનભવવા માટે
મદદ કરશે.

િૉસમપસ સામાન્ય રીતે તમામ ધામમિક અથવા ચબન-ધામમિક લોકોને આધ્યાત્તમક સિાય પરી પાડે
છે . તમે તેવી કોઈ વ્યસ્ક્તની સાથે વાત કરવાન ાં પસાંદ કરી શકો છો જે ધામમિક નથી. માનવતાવાદી
સાંભાળ (www.humanist.org.uk) એવા સ્વયાંસેવકો છે જેઓ ચબન-ધામમિક પાદરી સિાય પ્રદાન
કરી શકે છે .

જીવનના છે લ્લા થોિા અઠવાહિયા
જીવનના છે લ્લા થોડા અઠવાહડયા દરમમયાન, તમે નીચેના કેટલાક ફેરફાર નોંધી શકો છો.
ભાવનાત્મક ફેરફારો
તમારા જીવનના છે લ્લા કેટલાક અઠવાહડયામાાં ચચિંતા સહિતના, ગભરાિટ અથવા ગસ્સો જેવી
મવમવધ લાગણીઓ અનભવાય તે સ્વાભામવક છે .

તમારા પહરવાર સાથે અથવા તમારી સ્વાસ્્યસાંભાળ ટીમમાાં કોઈની સાથે વાત કરવાથી તેમાાં

રાિત મળી શકે છે . અમક લોકો તેમને ન ઓળખતા િોય તેવા વ્યસ્ક્ત સાથે વાત કરવાન ાં પસાંદ કરે
છે , જેમ કે કાઉન્સેલર. તમારા ડૉક્ટર અથવા નસા તમારા માટે આ વ્યવસ્થા કરી શકે છે .

અમક લોકો દખી બની જાય છે અને એકલતા અનભવે છે . તમે જે થઈ રહ્ ાં છે તે મવશે વાત કરવા
માાંગતા ન િોવ. ઓછી વાતચીત કરવી અને મવચાર કરવમાાં સમય પસાર કરવો એ માનમસક રીતે
મ ૃતય માટે તૈયાર રિેવાની એક રીત િોઈ શકે છે .
થાક
શસ્ક્ત ઓછી િોય તે સામાન્ય છે . તમે સામાન્ય રીતે તમારા માટે જે કાંઈ કરો છો તે કરવામાાં તમારે

મદદની જરૂર પડી શકે છે . તમને એવ ાં લાગી શકે છે કે તમારે હદવસ દરમમયાન ઘણો સમય આરામ
કરવાની જરૂરીયાત છે . થાક લાગે તેવી બાબતો, જેમકે નાિવ અને તૈયાર થવ ાં, તે માટે મદદ માાંગી
શકો છો. જો તમને જમવામાાં થાક લાગે તો, એકસાથે ભોજન લેવાને બદલે ઓછી માત્રામાાં ઘણી
વાર ખાવાનો પ્રયતન કરો.
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ઊંઘની િમસ્યા

ઘણાાં લોકોને સારી ઊંઘ લેવામાાં મશ્કેલી થાય છે . આના ઘણાાં કારણ િોઈ શકે છે . તમે ચચિંતા કરતાાં

િશો અથવા તમને એવા લક્ષણ િશે કે જે તમને ચચિંતીત કરતાાં િશે. અમક દવા તમને જાગૃત રાખી
શકે છે . જો તમને બરાબર ઊંઘ ન થતી િોય તો તમારા ડૉક્ટર અથવા નસાને કિો.
તમને ઊંઘ આવવામાાં મદદ થઈ શકે તે માટે તમે આ બાબતો કરી શકો છો:
•

પ્રકાશ અને અવાજ ઓછો કરો અને ખાતરી કરો કે તમારો રૂમ ખ ૂબ ગરમ અથવા ઠાંડો નથી

•

જો તમારાં ગાદલ ાં અસ્વસ્થ છે તો તમારા નસાને વધ આરામદાયક ગાદલાાં મવશે સલાિ માટે
કિો

•

સતા પિેલા ગરમ પીણ ાં લો પરાં ત કેફીન અને શરાબ લેવાન ાં ટાળો

•

તમારા સ ૂવાના સમયના ઓછામાાં ઓછા એક કલાક પિેલાાં સ્માટા ફોન, ટેબ્લેટ અથવા ટીવી
જેવા સ્રીન વાળા ઉપકરણનો ઉપયોગ કરવાન ાં ટાળો

•

જો તમે રાત્રે ઊંઘમાાંથી જાગી જાવ, તો તમને જે કોઈ ચચિંતા છે અથવા કરવાની જરૂર છે તે
લખો

•

રાિતકારક CD અથવા DVD નો ઉપયોગ કરો, અથવા અમક રાિત આપે તેવ ાં સાંગીત
સાાંભળો.

ુ મદદ કરતી નથી, તો તમારા િૉક્ટર અથવા નિસ પાિે અન્ય ઉપાયો િોઈ શકે છે ,
જો આ વસ્તઓ
જેમ કે તમને સ ૂવામાું મદદ કરે તેવી દવાઓ.
દુખાવો

ઘણા લોકો જેમ તેમની માાંદગીની સ્સ્થમત વધ ખરાબ થશે તેમ દખાવા મવશે ચચિંમતત થશે. જો તમને
દખાવો થાય તો તમારા ડૉક્ટર અથવા નસાને કિો. તેઓ તમને આમાાં મદદ કરી શકે છે અને જો
તમને જરૂર િશે તો પીડાનાશક દવાઓ પણ આપશે.
પીડાનાશક દવાઓ ઘણા પ્રકારની િોય છે . તમારા માટે કઈ િેષ્ઠ છે તે તમારા ડૉક્ટર અથવા નસા
નક્કી કરશે.

ુ રણ કરો. હદવિ
પીિાનાશક દવાઓ ક્ારે લેવી તેના માટે િુંમેશા તમારા િૉક્ટરના સ ૂચનોન ુંુ અનિ

દરવમયાન વનયવમત િમયે લેવામાું આવે ત્યારે મોટા ભાગની પીિાનાશક દવાઓ શ્રેષ્ઠ કામ કરે છે .
સામાન્ય રીતે તમારી પીડાનાશક દવાઓ ગોળી, પ્રવાિી દવા અથવા તવચા પર લગાવાના પેચના
રૂપમાાં િશે. જો તમે ગળી શકો તેમ નથી અથવા ચબમાર િોવ, તો અન્ય રીત દ્વારા તમે પીડાનાશક
દવાઓ લઇ શકો છો. તમારા ડોકટર અથવા નસા તમને વધ ાં જણાવશે.

પાન 10 કુ લ 27 મૅકમમલન (Macmillan) માહિતી શીટ 2020: જીવનનો અંત

પીિાનાશક દવાઓની આિ અિરો
વધ ક્ષમતા વળી પીડાનાશક દવાઓથી સસ્તી, ઉલ્ટી અનેકબત્જયાતથઇ શકે છે . સસ્તી સામાન્ય

રીતે થોડા હદવસ પછી બાંધ થઇ જાય છે . જો તમને ઉલટી જેવ ાં લાગે તો, તમે મદદ માટે ઉલટી બાંધ
કરવા માટેની દવા મેળવી શકો છો. ઉલ્ટી સામાન્ય રીતે થોડા હદવસમાાં ઠીક થઈ જાય છે .

કબત્જયાત સામાન્ય છે . મોટાભાગના લોકો જે પ્રબળ પીડાનાશક દવાઓ લેતા િોય, તેમને રે ચક
દવા લેવાથી આમાાં મદદ મળી શકે છે . તમારા ડોકટર અથવા નસા તમને વધ ાં જણાવશે.
દુખાવો ઘટાિવાની અન્ય રીતો
અમક બાબતો છે જે તમે દખાવો ઓછો કરવા માટે કરી શકો છો:
•

તમને આપવામાાં આવેલ કોઈપણ મવશેિ સાધનનો ઉપયોગ કરો. ઉદાિરણ તરીકે, તમે
બેસવા અથવા સ ૂવાની આરામદાયક સ્સ્થમત માટે ખરશીઓ પર દબાણ ઓછાં કરતા
તકીયાનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

•

ઊંડા શ્વાસ અથવા ધ્યાન જેવી રાિત તરકીબનો ઉપયોગ કરો

•

સાંગીત સાાંભળીને અથવા કોઈ હફલ્મ જોઈ ધ્યાન િટાવાની કોમશશ કરો

તમારા ડૉકટર અથવા નસા તમારી દખાવો ઘટાડવામાાં મદદ કરવા માટેની અન્ય રીતો મવશે
જણાવી શકે છે .

ઉલ્ટી જેવ ુ લાગવ ુંુ કે ઉલ્ટી થવી
તમારી બીમારી, કે તમારી દવાઓને કારણે તમને ઉબકા આવવા જેવ ાં લાગી શકે છે કે ઉલટી થશે.
જો આવ ાં થાય તો, તમારા ડૉક્ટર અથવા નસા તમને મદદ માટે ઉલ્ટી બાંધ કરવા માટેની દવા

આપશે. ઉલ્ટી થતી અટકાવવા માટે મનયમીત રીતે દવા લેવી મિતવપ ૂણા છે . તમે ઉલ્ટી બાંધ કરવા
માટેની દવાઓ ગોળી અથવા પ્રવાિી સ્વરૂપમાાં લઈ શકો છે . જો તમને ગળી જવ ાં મશ્કેલ લાગે છે ,

તો તમે તેમને એક અલગ રીતે, જેમ કે ઈંજેક્શનરૂપે પણ લઈ શકો છો. તમારા ડોકટર અથવા નસા
તમને આના મવશે વધ ાં જણાવશે.

પાન 11 કુ લ 27 મૅકમમલન (Macmillan) માહિતી શીટ 2020: જીવનનો અંત

જો તમને ઉલ્ટી જેવ લાગે, તો આ બાબતો તમને મદદ કરી શકે છે જેમાાં શામેલ છે :
•

આદ વાળી ચા, આદ વાળી ચબઅર અથવા આદના ચબસ્સ્કટ લેવા

•

ઠાંડા પીણા પીવા

•

એકસાથે ભોજન લેવાને બદલે ઓછી માત્રામાાં ઘણી વાર ખાવ ાં

•

ખારા ચબસ્સ્કટ, જેવો સકો ખોરાક લેવો

•

ગરમ ભોજનના બદલે ઓછાં ગરમ અથવા ઠાંડ ભોજન લેવ.ાં

•

કોઈ બીજાને તમારા માટે ભોજન બનાવવાન ાં કિેવ.ાં

વજન ઓછું થવ ુંુ અથવા ઓછી ભ ૂખ લાગવી
તમારાં વજન ઓછાં થઈ શકે છે , ભલે તમે બરોબર જમતા િોવ. આ મનરાશાજનક િોઈ શકે છે .
થોડા થોડા સમયે ઓછા પ્રમાણમાાં ખાવાની કોમશશ કરો અને ખાવા માટે નાસ્તો નજીક રાખો.

દવાઓ જેને સ્ટેરોઇડ્સ કિેવાય છે તે ક્ારે ક તમને ભ ૂખ લગાડવામાાં મદદ કરી શકે છે . તમારા
ડૉક્ટર તમને તે લેવાન ાં કિેશે જો તેનાથી ફાયદો થઇ શકે તેમ િોય તો.

આ તબક્કે તમારા શરીરને વધ ઉજાાની જરૂર નથી. તમારા જીવનના અંતીમ સમયમાાં તમારા

શરીરને ખોરાકને પચાવવામાાં પણ મશ્કેલી થાય છે . તેથી તમારી જાતને વધ ખાવા માટે દબાણ ન
કરો કારણ કે તેનાથી તમને અસ્વસ્થતાનો અનભવ થશે. તમારા પહરવાર અને મમત્રો કદાચ ચચિંતા
અથવા અસ્વસ્થતા અનભવશે કારણ કે તમને ભ ૂખ લાગતી નથી અથવા તમને ભોજનની મજા
આવતી નથી. તમને શ ાં ખાવ ાં અથવા પીવ ાં ગમશે તે મવશે તેમની સાથે વાત કરો.
કબજજયાત

ઘણાાં લોકોને કબત્જયાત થઇ શકે છે . એન ાં કારણ છે તેઓ િરફર નથી કરી રહ્યા અને જોઇએ એટલ
ખાવાન ાં અને પીવાન ાં નથી લઇ રહ્યાાં. પ્રબળ પીડાનાશક દવાઓ પણ કબત્જયાતન ાં કારણ બની શકે

છે . જો તમને આ સમસ્યા િોય તો તમારા ડૉક્ટર અથવા નસાને કિો. તેઓ તમને મદદ મળે તે માટે
રે ચક દવાઓ આપશે. ખાતરી કરો કે તમે વધારે માાં વધારે પ્રવાિી લઇ રહ્યા છો. જો બને તો, ફળ
અને શાકભાજી, બ્રાઉન રાઈસ, બ્રેડ અને પાસ્તા સાથે ઉચ્ચ ફાઇબરવાળો ખોરાક લેવાનો પ્રયાસ
કરો.
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શ્વાિ લેવામાું તકલીફ થવી
શ્વાસ ચઢવો ભયાનક બની શકે છે . જો તમારો શ્વાસ ચઢતો િોય અથવા તો તમને અચાનક
સામાન્ય કરતા વધ શ્વાસ ચઢતો િોય, તો તમારા ડૉક્ટર અથવા નસાને કિો. શ્વાસ ચઢવાન ાં કારણ
શ ાં છે તેના આધારે મવમવધ બાબતો મદદ કરી શકે છે .

તમારા નસા તમને શ્વાસ લેવામાાં મદદ થઈ શકે તે માટે તમને અને તમારા સાંભાળકતાાને બેસવા
અથવા ઉભા રિેવા માટેની િેષ્ઠ જગ્યા બતાવશે. નાિવા અથવા તૈયાર થવા જેવા કામ બેસીને

કરો. જો તમને શ્વાસ ચઢતો િોય તો, તમારા મોઢા પર િવા આવે તે માટે એક ઠાંડી િવા આપતા
પાંખાનો ઉપયોગ કરો અથવા ખલ્લી બારીની બાજમાાં બેસો. જો તમારે ઉભા થયા મવના બીજા રૂમમાાં
કોઈની સાથે વાત કરવાની જરૂર િોય, તો તમે મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરી શકો. જો જરૂર પડે
તો તમારા GP અથવા નસા તમારા માટે ઘરે ઓસ્ક્સજન રાખવાની વ્યવસ્થા કરી શકે છે .

તમારા ડૉક્ટર તમને શ્વાસ લેવામાાં મદદ થાય તેવી દવા આપી શકે છે . તમારી નસા અથવા
હફઝીયોથેરામપસ્ટ તમને આરામ કરવાની રીતો શીખવી શકે છે , જેથી તમે ઓછી અસ્વસ્થતા

અનભવો. જો ચચિંતાને લીધે શ્વાસ ચઢવાની તકલીફ થઈ છે અથવા તે વધ ખરાબ થઈ ગઈ છે , તો
પછી ઓછી ચચિંતા કરવાથી તમને શ્વાસ લેવામાાં મદદ મળી શકે છે .
મોંની િમસ્યાઓ
તમને મોઢાં સકાવ, અલ્સર અથવા ચેપ લાગે તેવ ાં બની શકે છે . અમક દવા આ સમસ્યાઓને વધ

ખરાબ કરી શકે છે . જો તમને મોંને લગતી સમસ્યા િોય તો તમારા નસા અથવા ડૉક્ટરને કિો જેથી
તેઓ તેની સારવાર કરી શકે.

તમારા મોંની સાંભાળ રાખવી મિતવપ ૂણા છે અને મોંની સમસ્યાઓથી બચવા માટે મદદરૂપ થઈ શકે
છે . તે તમારૂાં મોઢાં સાફ રાખવામાાં મદદ કરશે. હદવસમાાં બે વખત બ્રશ દ્વારાફલોરાઇડધરાવતી

ટૂથપેસ્ટથી દાાંત સાફ કરો. જો તમને મોઢામાાં દખત િોય તો બાળકો માટેના કોમળ બ્રશનો ઉપયોગ
કરો. જો તમારા ડૉક્ટરે તમને માઉથવોશ દીધ ાં િોય તો, તેને કઇ રીતે વાપરવ ાં તે અંગેના સ ૂચનોન ાં
પાલન કરો.

કૈ હફન, શરાબ, અથવા ધમ્રપાન કરવાન ાં ટાળવાન ાં મદદરૂપ થઈ શકે છે , કારણકે તેનાથી તમારા

મોઢાની િાલત વધારે ખરાબ થઇ શકે છે . જો તમારૂાં મોઢ સકાત ાં િોય, તો શસ્ક્તવધાક પાણી અથવા
લીંબન ાં શરબત પીઓ, મોઢામાાં બરફ ફેરવો અથવા ખાાંડ મવનાની ગમ ચાવો.
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મશ્ુ કેલ લક્ષણોની વ્યવસ્થા કરવી
ઘણી વખત તમારા લક્ષણોની ઘરે સારવાર થઇ શકે છે . પરાં ત ઘણી વખત સારવાર માટે તમારે
િૉસમપસ અથવા િોસ્સ્પટલમાાં જવાની જરૂર પડશે. તમારા નસા અથવા ડૉક્ટર તમારી સાથે આ

મવશે વાત કરશે. એકવાર તમને થોડાં સારૂ લાગવા લાગે, પછી તમે સામાન્ય રીતે ફરીથી ઘરે જઈ
શકો છો.

જીવનના છે લ્લા થોિા હદવિો
લોકોને જીવનના છે લ્લા થોડા હદવસોમાાં અલગ-અલગ અનભવ થતા િોય છે . ખાસપણે તે જાણવ ાં
કે શ ાં થશે અને ક્ારે થશે અથવા કેવી રીતે ઝડપથી વસ્તઓ બદલાઈ જશે, તે અઘરૂ બની શકે છે .
સામાન્ય રીતે તમે ધીમે ધીમે વધ ાં નબળા થશો અને બહ ાં થોડી શસ્ક્ત રિેશે. તમને:
•

િરવા ફરવામા મશ્કેલી લાગી શકશે.

•

તમારા પલાંગ પરથી ખરસી પર બેસવા માટે મદદની જરૂર પડશે

•

વધારે પડ્તો અથવા લગભગ આખો હદવસ પલાંગ પર જ મવતવવાની જરૂર પડશે

•

તમારી આસપાસ થઈ રિેલી વસ્તઓમાાંથી ઇચ્છા ગમાવશો

•

બહ વધારે ઊંઘ કરી શકો છો અને જયારે જાગતા િશો તયારે બેચેની અનભવશો

•

તમે સપના જોઈ રહ્યાાં છો કે કેમ તે મવશે મઝ
ાં ૂ વણ અને અમનમિતતા અનભવશો.

શાહરહરક િુંભાળ
તમારૂાં ધ્યાન રાખનાર લોકો પાસેથી તમારે વધારે સાંભાળની જરૂર પડશે. જો તમારા પહરવારને
તમારૂ ધ્યાન રાખવા માટે મદદની જરૂર િોય તો, તમારા નસા તે માટેની સગવડ કરી શકશે.

જો તમારાં મોઢાં સકાત ાં િોય, તો હડસ્રીક નસા તમારા સાાંભળકતાાને બતાવી શકે છે કે તમારા મોઢાને
મનયમમત કેવી રીતે ભીન ાં રાખવ.ાં તેઓ તમારા િોઠ પર મલમ લગાવીને પણ તેને ફાટવાથી રોકી
શકે છે .

તમારા સાંભાળકતાાએ તમારી તવચાને મલાયમ કરવી અને તમારી સ્સ્થમત મનયમમત બદલવવી

પડશે. આ તમારી તવચાને સ ૂકી થતી અટકાવી શકે છે . જયારે તમે િલનચલન ન કરી શકો તયારે
નસા તમારા માટે કેવી રીતે આરામદાયક બનાવવ ાં, તે તમારા સાંભાળકતાાને બતાવી શકે છે .
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એવો ઘણો વખત િશે જયારે તમને કાંઈપણ કરવાન ાં નિી િોય. તમે શાાંમતથી આરામ કરો અને

તમારા સાંબધ
ાં ીઓ અથવા મમત્રો તમારી સાથે બેસી શકે છે . તેઓને જણાવો કે તમારે વાત કરવી છે

કે એકલામાાં સમય પસાર કરવો છે . પરાં ત જો તમે ઈચ્છો છો કે કોઈ પ ૂરો સમય તમારી સાથે રિે તો
તેમને તે પણ કિો. તે તમારા સાંભાળકતાાને તમારી સાંભાળની યોજના બનાવવામાાં મદદ કરશે.
લક્ષણો
જો તમારા લક્ષણો બદલાય છે , તો તમારા ડૉક્ટર અથવા નસા તમારી દવાઓ બદલી શકે છે .

ક્ારે ક તમારા નસા અથવા ડૉક્ટર તમારી કેટલીક દવાઓ બાંધ કરી શકે છે . અથવા જો તમને કોઈ
નવા લક્ષણો દે ખાય, તો તમે તે મજબ નવી દવા શરૂ કરી શકો છો.
જો તમને ગોળી ગળવામાાં સમસ્યાઓ િોય, તો દવાઓને આ દ્વારા પણ આપી શકાય છે :
•

ઈન્જેક્શન દ્વારા

•

તવચા પર પેચ ચોટાાંડીને

•

એક નાના પાંપ સાથે જોડાયેલ મસરીંજ દ્વારા.

ક્ારે ક રાત્રે અથવા સપતાિના અંતે ઝડપથી દવા મેળવવી મશ્કેલ બને છે . તમને કદાચ તેની
જરૂર પડે તેવા હકસ્સામાાં તમારા ડૉક્ટર કે નસા તમારી પાસે કેટલીક દવા રાખી શકે છે . આ

દવાઓને 'જરૂર પડે તે સમયે લેવાની દવા' કિેવામાાં આવે છે . જયારે તમારા ઘરમાાં 'જરૂર પડે તે

સમયે લેવાની દવા' િોય, તો કોઈ નસા અથવા ડૉક્ટર તમને જરૂર પડે તો તે દવા તરત જ આપી
શકે છે .

કેટલાક લોકોમાાં નીચેના લક્ષણો દે ખાય છે . તમને આ લક્ષણોની જાણ નિીં િોય કારણ કે તમે
ઊંઘમાાં િશો.

શ્વાિમાું ફેરફારો

પ્રવાિી ક્ારે ક તમારા ગળા અથવા છાતીમાાં એકમત્રત થઈ શકે છે . આ તમારા શ્વાસને ઝડપી કરી

શકે પરાં ત સામાન્ય રીતે તમને તેનાથી કોઈપણ તકલીફ નહિ થાય. તમારા નસા તમને પ્રવાિી ભેગ ાં
થતા અટકાવામાાં મદદ કરી શકે છે અથવા મદદ માટે દવા આપી શકે છે .
બેચેની
કેટલાક લોકો બેચેન બની જાય છે . આ મવમવધ કારણોસર િોઈ શકે છે . આરામ અને ઊંઘ આવે તે

માટે તમે ઈંજેકશન કે મસરીંજ ધરાવતા પાંપ દ્વારા દવાઓ લઈ શકો છો. તમારી સાથે પહરવારના
સભ્ય િોય અથવા ધામમિક નેતા જે તમારી પાસે બેસી શકે, વાત કરી શકે અથવા તમારી સાથે
પ્રાથાના કરી શકે, તે તમને મદદરૂપ થઈ શકે છે .
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મ ૂત્રાશય અને આંતરિામાું ફેરફારો

તમે તમારા મ ૂત્રાશયઅથવા આંતરડાને મનયાંમત્રત કરવા માટે સક્ષમ ન િોઈ શકો. આ સ્વાભામવક
છે . તમારા નસા તમને ખાસ ઓછાડ અને પેડ પ ૂરા પાડી શકે છે . તેઓ પેશાબ કાઢવા માટે તમારા
મ ૂત્રાશયમાાં એક નળી મ ૂકી શકે છે .

કેટલીકવાર પેશાબ મ ૂત્રાશયમાાંથી બિાર નીકળી શકતો નથી અને તમે પેશાબ કરી શકતા નથી.

તેનાથી પેટમાાં તીવ્ર દખાવો થાય છે (પેડનો દખાવો), અને તમારાં પેટ (પેડ) ખ ૂબ સખત અને ફૂલેલ ાં

લાગશે. જો આવ ાં થાય તો તમારા સાંભાળકતાાએ તરત જ તમારા ડૉક્ટર અથવા નસાનો સાંપકા કરવો
જોઈએ અને તેમને તાતકાચલક આવવા માટે કિેવ ાં જોઈએ. તેઓ મ ૂત્રાશયમાાં કેથેટર મ ૂકીને પેશાબ
કાઢે છે અને દખાવો દૂ ર કરે છે .
તમારા િુંભાળકતાસ જો તમારા કોઈ લક્ષણોથી ચચિંવતત િોય તો, તેઓએ તમારા GP અથવા નિસને
િુંપકસ કરવો જોઇએ.

જીવાનના અંતની નજીક
મ ૃતય મવશે મવચારવ ાં ખબ જ ડરાવનારાં િોઇ શકે છે . શ ાં થશે તે અંગે ચચિંતા થવી સામાન્ય છે . મરતા
સમયે કોઈન ાં તમારી સાથે રિેવ ાં હદલાસો આપી શકે છે . દરે ક પાસે પહરવાર અથવા મમત્રો નથી જે

આ કરી શકે. પરાં ત તમે તમારી સાથે ધામમિક અથવા આધ્યાત્તમક સલાિકાર રાખી શકો છો. તમે શ ાં
કરવા માાંગો છો તે તમે તમારા સાંભાળકતાા અથવા સાંબધ
ાં ીઓને કિો જેથી તેઓ તે મજબ કરી શકે.
િામાન્ય રીતે શુંુ થાય છે
ઘણા લોકો શાાંમતથી મ ૃતય પામે છે . તમે સામાન્ય રીતે ગાઢ ઊંઘમાાં આવશો જયારે ઉઠવ ાં વધ ને વધ
મશ્કેલ થશે.

સામાન્ય રીતે તમે ધીરે ધીરે સાંપ ૂણાપણે બેભાન થતા જશો. તમે સાંપ ૂણાપણે જાગૃત નિીં િોવ પરાં ત
િજી પણ તમે સાાંભળી શકશો અને આજબાજ રિેલા લોકોથી વાકેફ રિેશો. એવ ાં પણ થઈ શકે કે

થોડા સમય તમે જાગૃત થઈ જાઓ અને વાત કરી શકો, અને પછી તમે ફરીથી બેભાન થઈ જાઓ.
જો તમે ઘર પર છો તો તમારા િુંભાળકતાસ તમારા હિસ્ટ્સ્રક્ટ નિસ, વનષ્ણાત નિસ અથવા GP િાથે
હદવિના 24 કલાક, અઠવાહિયાના 7 હદવિ િુંપકસ કરી શકે છે .
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જેમ તમે મ ૃતયની નજીક જશો, તમારા િાથ અને પગ અને તવચા ઠાંડા થતાાં જશે. તમારી તવચા સ્પશા
માટે ખ ૂબ જ સાંવેદનશીલ થઈ શકે છે . તમારી શ્વાસ લેવાની રીત બદલાઈ શકે છે . દરે ક શ્વાસની

વચ્ચે લાાંબા અંતરાલ સાથે તે અમનયમમત થઈ શકે છે . તમે આ ફેરફારો મવશે જાણી શકશો નિીં.

મોટાભાગના લોકો માટે , જીવનની અંમતમ ક્ષણો ખ ૂબ શાાંમતપ ૂણા િોય છે . છે લ્લે, તમારાં શરીર એકદમ
િળવ ાં થઈ જશે અને તમારો શ્વાસ સાંપ ૂણાપણે બાંધ થઇ જશે.

અવિાન પછી
આ વવભાગ તમારા િુંબિ
ું ીઓ અથવા િુંભાળકતાસ માટે લખવામાું આવે છે , પરું ત ુ તમે પણ તે
વાુંચવા માુંગતા િશો.

જો તમારા પહરવારના સદસ્ય અથવા મમત્રની િોસ્સ્પટલમાાં અથવા િૉસમપસમાાં મ ૃતય થાય છે , તો
નમસિંગ સ્ટાફ નજીકમાાં િશે. તેઓ તમને આગામી થોડા કલાકોમાાં શ ાં કરવાની જરૂર છે તે અંગે
માગાદશાન આપશે.
જો તમે ઈચ્છાતા િોવ તો જે વ્યસ્ક્ત મ ૃતય પામ્યા છે તેની સાથે તમે સમય ગાળી શકો છો. ઘણા
લોકોને બેસી અને વાત કરવી અથવા િાથ પકડવ ાં ગમે છે . એવા કોઈ સાંબધ
ાં ી કે મમત્ર જે તમેને
મદદરૂપ થઈ શકે એ તયાાં િોય એવ ાં તમે ઈચ્છતા િશો. તમને જે યોગ્ય લાગે તે કરો.
કોઈપણ પરાં પરાઓ કે જે તમારા માટે મિતવપ ૂણા છે તે કરવા માટે સમય લો. કોઈ આધ્યાત્તમક
અથવા ધામમિક નેતા આ સમયે તમારી સાથે િોય તો એ પણ મદદ કરી શકે છે .
GP શુંુ કરશે
જો વ્યસ્ક્ત ઘરમાાં મ ૃતય પામ્યા િોય, તો તમારે તેમના GP અથવા સમદાય નસાને જાણ કરવી

પડશે. તેઓ મ ૃતયની ખાતરી કરવા માટે જેટલ ાં બને તેટલ ાં જલ્દી ઘરે આવશે. જો તમારા પહરવારના
સદસ્ય અથવા મમત્રન ાં અવસાન રાત્રી દરમ્યાન અથવા તમારા GP ના સામાન્ય કામના કલાકોની
બિાર થય ાં િોય, તો તમારે આગલી સવાર સધી ડૉક્ટરનો સાંપકા કરવાની જરૂર નથી, મસવાય કે
તમે તેમ કરવા ઇચ્છો.

જો GP આવે તો, તેઓ તમને મ ૃતયન ાં પ્રમાણપત્ર આપશે. આ મ ૃતયના કારણની ખાતરી આપશે.

તેઓ ‘જાણ કરવા માટેની નોટીસ’ કિેવાય એ ફોમા તમને આપશે. મ ૃતય રજીસ્ટર કેવી રીતે કરવી એ
તમને કિશે (નીચે જઓ).

જો નસા અથવા આઉટ-ઓફ-અવસા ડૉક્ટર આવેશે તો, તેઓ મ ૃતયની પસ્ષ્ટ કરશે. પરાં ત બીજા
હદવસે GP પાસેથી તમારે મ ૃતયન ાં પ્રમાણપત્ર મેળવવ ાં પડશે.
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અંવતમવવવિના િુંચાલક શુંુ કરશે
એકવાર મ ૃતયની પસ્ષ્ટ કરવામાાં આવે, પછી તમે અંમતમમવમધના સાંચાલક (કામ િાથ ધરનાર) નો
સાંપકા કરી શકો છો. તેઓ હદવસના 24 કલાક ઉપલબ્ધ િોય છે . આગળ શ ાં કરવ ાં તેઓ તમને કિી
શકે છે . તમે તમારી સ્થામનક ફોન બકમાાં અથવા ઇન્ટરનેટ પર અંમતમમવમધના સાંચાલક મવિે

માહિતી મેળવી શકો છો. તમે અંમતમમવમધના સાંચાલકોના રાષ્રીય સાંગઠન પાસેથી માહિતી મેળવી
શકો છો (https://nafd.org.uk).

તમે અંમતમમવમધના સાંચાલકને જેટલી જલ્દીથી બોલાવશો તેઓ આવશે. તેઓ તમારા સાંબમાં ધત
અથવા મમત્રના શરીરની કાળજી લેશે. આ બધ કેવી રીતે કરવ ાં અને તે માટે કોઈપણ પરાં પરાઓ
અનસરવાની િોય તો તે તમે અંમતમમવમધના સાંચાલકને કિી શકો છો.

જો તમે અથવા તમારો પહરવાર અને મમત્રો વ્યસ્ક્તના શરીર સાથે થોડો સમય એકલા મવતાવવા

માાંગતા િો, તો અંમતમમવમધના સાંચાલકને કિો. કેટલાક લોકો અંમતમમવમધ સધી તેમના પહરવારના
સભ્ય અથવા મમત્રના મ ૃતદે િને ઘરે જ સાચવવાની ઇચ્છા રાખે છે . અંમતમમવમધના સાંચાલક તમને
આમાાં મદદ કરી શકે છે .
અથવા તમે મ ૃતદે િને, અંમતમમવમધના સાંચાલકના ચેપલ ઓફ રે સ્ટમાાં લઈ જવાન ાં પસાંદ કરી શકો
છો. અંમતમમવમધના સાંચાલક પ ૂછશે કે શ ાં તમને જે વ્યસ્ક્ત મ ૃતય પામ્યા છે તે વ્યસ્ક્તને કોઈ મવમશષ્ટ
વસ્ત્રો, જેમ કે કોઈ મપ્રય પોશાક પિેરાવવાની ઇચ્છા છે . તમે ઇચ્છો તો મ ૃતદે િની સાથે રિેવા માટે
તમે ચેપલ ઓફ રે સ્ટની મલાકાત લઈ શકો છો.
મ ૃત્યુની નોંિણી
અંમતમમવમધ થાય તે પિેલા, તમારે તમારા સ્થામનક રત્જસ્ટર ઓહફસ ખાતે મ ૃતયની નોંધણી કરાવી
પડશે. આ પાાંચ હદવસ (અથવા સ્કોટલેન્ડમાાં આઠ હદવસ)ની અંદર કરવ ાં પડશે. તમે ફોન બકમાાં

અથવા www.gov.uk/register-a-deathવેબસાઇટની મલાકાત લઈને તમારી સ્થામનક રત્જસ્ટર
ઓહફસની મવગતો મેળવી શકો છો. તેઓ મ ૃતય પ્રમાણપત્ર ધરાવતા કવર પર પણ લખી શકે છે .
મ ૃતયની નોંધણી કરવા જતાાં પિેલાાં રત્જસ્ટર ઓહફસને ફોન કરવો. મલાકાત માટે તમારે

એપોઈન્ટમેન્ટ લેવાની જરૂર પડી શકે છે . વધ માહિતી માટે આપ gov.uk/register-a-death પર
જઈ શકો છો.
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અંવતમવવવિન ુંુ આયોજન
તમારા સગા કે મમત્ર પોતાની અંમતમમવમધ માટે શ ાં કરવા ઈચ્છે છે તે જણાવ્ય ાં કે લખ્ય ાં િોઈ શકે છે .
કેટલાક સાંસ્કૃમતઓ અને ધમોમાાં, મ ૃતય પછી ટૂાંક સમયમાાં અંમતમમવમધ કરવી મિતવપ ૂણા િોય છે .
આવ ાં કરવાની જરૂર િોય તો તે અંમતમમવધના સાંચાલકને કિો.

અંમતમમવમધના સાંચાલક તમને અંમતમમવમધની વ્યવસ્થા કરવા માટે મદદ કરશે. તમે કોઈ ધામમિક
અથવા આધ્યાત્તમક નેતા પાસેથી પણ મદદ મેળવી શકો છો. જો તમારા સાંબધ
ાં ી અથવા મમત્રએ

તેમની ઇચ્છા મવશે કોઇ માહિતી છોડી ન િોય, તો અંમતમમવમધના આયોજન માટે અંમતમમવમધના
સાંચાલક તમને માગાદશાન આપશે.
તમને બહુ દુુઃખ લાગી શકે છે
સામાન્ય રીતે તમારા નજીકના સભ્યના મ ૃતય પછી તમને દુઃખ થાય છે . તમને શસ્ક્તમવિીન,

અમવશ્વાસ, ગસ્સો અથવા અપરાધ સહિત મવમવધ લાગણીઓ અનભવાય છે . તમને તે વ્યસ્ક્તની

ઝાંખના થઈ શકે છે કે તમને િતાશા થઈ શકે છે . આ લાગણીઓ શરૂઆતમાાં ખ ૂબ જ વધ િોઈ શકે
છે , પરાં ત પછી, સમય સાથે ધીમે ધીમે ઘટતી જાય છે .

તમને કેવ ાં લાગે છે તે મવશે પહરવાાર અથવા મમત્રો સાથે વાત કરવાથી થોડી રાિત મળી શકે છે .
પરાં ત તમે કદાચ કોઈ એવી વ્યસ્ક્ત સાથે વાત કરવાન ાં પસાંદ કરો જેને તમે જાણતા નથી. એવી
સાંસ્થાઓ છે કે જેમની પાસે એવા લોકો છે જેમની સાથે તમે વાત કરી શકો છો, જેમ કે, ક્રુઝ

બેવરીવેમેન્ટ કેર (આ માહિતીમાાં પછીથી આપેલ ઉપયોગી સાંસ્થાઓની સ ૂચચ જઓ). તમારા GP

સિાયતા કરી શકે છે અને સ્થામનક બેવરીમેન્ટ કાઉન્સેલર સાથે તમારો સાંપકા કરવામાાં મદદ કરી
શકે છે . ઘણા લોકોને કાઉન્સેલર સાથે વાત કરવી મદદરૂપ લાગે છે .

ઘણી િૉસમપસ, જે લોકોએ તેમની સેવાઓનો ઉપયોગ કયો છે તેમના પહરવારો માટે મવરિ પ્રતયે
સિાનભમતની સિાયતા પ ૂરી પાડે છે . જો તમારા પહરવારના સભ્ય અથવા મમત્રે િૉસમપસનો
ઉપયોગ ન કયો િોય, તો પણ કેટલાક સિાયતા આપી શકે છે .

જો તમને નાના બાળકો અથવા હકશોરો છે , તો તેમની પણ ઘણી જદી જદી લાગણીઓ િશે. આ

તેમની વતાણ ૂકને અસર કરી શકે છે . મવન્સ્ટન્સ મવશ (www.winstonswish.org) સહિત એવી
ઘણી સાંસ્થાઓ છે જે તમને તમારા બાળકોને સિાયતા આપવામાાં મદદ કરી શકે છે . કેટલીક
િૉસમપસ સ્કૂલો સાથે કામ કરે છે અને સિાયતાની એક મવશાળ િેણી પ્રદાન કરે છે .
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ઉપયોગી િુંસ્થાઓની િુંપકસ માહિતી
જીવનના અંતે િુંભાળ:
મેરી ક્યુરી

ટેલીફોન 0800 090 2309 (સોમવાર થી શરવાર, સવારે 8 થી સાાંજે 6, શમનવાર, સવારે 11 થી
સાાંજે 5)

ઈમેઈલ supporter.relations@mariecurie.org.uk
www.mariecurie.org.uk
મેરી ક્યરી નસા, જીવનના અંતની નજીક આવેલા લોકોને મન:શલ્ક કાળજી પરી પાડે છે . તેઓ ઘરે
અથવા િૉસમપસ પર તમારી કાળજી રાખી શકે છે . તેઓ રાત્રે પણ કાળજી પ ૂરી પાડે છે .
પરામશસ અને ભાવનાત્મક આિાર:
પરામશસ અને મનોરોગ ચચહકત્િા માટે ચિહટશ એિોવિયેશન
ટેલીફોન 01455 883 300

ઈમેઈલ bacp@bacp.co.uk
www.bacp.co.uk
તમે વેબસાઇટ પરથી કાઉન્સેલર શોધી શકો છો અને ઉપચાર અને તે કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે તે
મવશે વાાંચી શકો છો.

િુંભાળ લેનાર માટે આિાર:
ુ ે
કેરિસ યક

ટેલીફોન (ઇંગ્લેંિ, સ્કોટલેન્િ, વેલ્િ) 0808 808 7777
ટેલીફોન (નોથસન આયલૅન્િ) 028 9043 9843

(સોમવાર અને માંગળવાર સવારે 10 વાગ્યે થી–સાાંજે 4 વાગ્યા સધી)
ઈમેઈલ advice@carersuk.org

www.carersuk.org
સમગ્ર યકેમાાં સાંભાળ અને આધાર માટે માહિતી આપે છે . તેઓ તમારા મવસ્તારમાાં સાંભાળ માટેના
આધાર જૂથોના સાંપકા માાં તમને મ ૂકી શકે છે .
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આિાર જ્યારે કોઈ મ ૃત્યુ પામે છે :
કૃિ બેરેવમેન્ટ કેર

ટેલીફોન 0808 808 1677 (સોમવાર થી શરવાર, સવારે 9.30 થી સાાંજે 5, ગરવાર થી માંગળવાર,
સવારે 9.30 થી રાત્રે 8)

ઈમેઈલ: helpline@cruse.org.uk
www.cruse.org.uk
સમગ્ર યકેમાાં શાખાઓ છે જયાાં તમને મપ્રયજનના મ ૃતય પછી તમને આધાર મળી શકે છે . તમે તમારી
સ્થામનક શાખા શોધી શકો છો www.cruse.org.uk/cruse-areas-and-branches
િોચલવિટર શોિવા:
લૉ િોિાયટી ઓફ ઈંગ્લેન્િ અને વેલ્િ
ટેલીફોન 020 7242 1222

www.lawsociety.org.uk
ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સમાાં સોચલમસટર બતાવવે છે અને સોચલમસટરની મવગતો પ ૂરી પાડી શકે છે .
લૉ િોિાયટી ઓફ સ્કોટલેન્િ
ટેલીફોન 0131 226 7411
www.lawscot.org.uk
સ્કોટલેન્ડમાાં સોચલમસટર બતાવવે છે અને સોચલમસટરની મવગતો પ ૂરી પાડી શકે છે .
લૉ િોિાયટી ઓફ નોથસન આયરલેન્િ
ટેલીફોન 028 9023 1614

www.lawsoc-ni.org
નોથાન આયલૅન્ડમાાં સોચલમસટર બતાવવે છે અને સોચલમસટરની મવગતો પ ૂરી પાડી શકે છે .
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મૅકવમલન (Macmillan) તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે
મૅકમમલન (Macmillan) અિીં તમને અને તમારા પહરવારને મદદ કરવા માટે છે . તમે અિીંથી
સિાયતા મેળવી શકો છો:
•

મૅકવમલન (Macmillan) િપોટસ લાઇન (0808 808 00 00). અમારી પાસે દભામિયા છે ,

તેથી તમે તમારી ભાિામાાં અમારી સાથે વાત કરી શકો છો. તમે જે ભાિાનો ઉપયોગ કરવા
માાંગો છો, ફક્ત તે અમને અંગ્રેજીમાાં જણાવો. અમે તબીબી પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકીએ
છીએ, નાણાાંકીય સિાય મવશે માહિતી આપી શકીએ છીએ અથવા તમારી લાગણી મવશે

વાત કરી શકીએ છીએ. ફોન લાઈન અઠવાહડયાના 7 હદવસ, સવારે 8 વાગ્યા થી રાત્રે 8
વાગ્યા સધી ખલ્લી છે .
•

મૅકવમલન (Macmillan) વેબિાઇટ (macmillan.org.uk). અમારી સાઇટમાાં કૅન્સર અને
કૅન્સર સાથે જીવવા મવશે ઘણી માહિતી અંગ્રેજીમાાં ઉપલબ્ધ છે . અન્ય ભાિાઓમાાં વધ
માહિતી macmillan.org.uk/translations પર ઉપલબ્િ છે .

•

માહિતી અને િિાયક િેવાઓ. કોઈ માહિતી અને સિાયક સેવા પર, તમે કૅન્સર સિાય
મનષ્ણાત સાથે વાત કરી શકો છો અને લેચખત માહિતી મેળવી શકો છો.

macmillan.org.uk/informationcentres પરથી તમારી નજીકન ાં કેન્ર શોધો અથવા
અમને ફોન કરો. તમારી િોસ્સ્પટલમાાં એક કેન્ર િોઇ શકે છે .
•

સ્થાનીય િિાયતા જૂથ – સિાયતા જૂથમાાં તમે અન્ય કૅન્સરગ્રસ્ત લોકો સાથે વાત કરી શકો
છો. macmillan.org.uk/supportgroups પર તમારી નજીકન ુંુ કોઈ જૂથ શોિો અથવા
અમને ફોન કરો.

•

મૅકવમલન (Macmillan) ઓનલાઇન કોમ્યવુ નટી – તમે અન્ય કૅન્સરગ્રસ્ત લોકો સાથે
macmillan.org.uk/community પર ઓનલાઇન પણ વાત કરી શકો છો.
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શબ્દ સ ૂચચ
શબ્દ

અંગ્રેજીમાું

અંગ્રેજીમાું કેવી રીતે

અથસ

મ ૂત્રાશય

Bladder

બ્લેડર

તમારા શરીરનો અંગ જે જયાાં સધી

કિેવ ુંુ

તમે શૌચાલય ન જાઓ તયાાં સધી
પેશાબ સાંગ્રિ કરે છે .

આંતરડા

Intestine

ઇન્ટેસટાઈન

તમારા શરીરની અંદર એક લાાંબી
નળી જે તમને ખોરાકને

પચાવવામાાં મદદ કરે છે .
કેથેટર

Catheter

કેથેટર

એક એવી પાતળી પલાસ્સ્ટકની
નળી જે તમે જયાાંથી પેશાબ કરો

છો તે જગ્યાએથી બાિર નીકળે છે .
તે તયાાં એટલે મ ૂકવામાાં આવે છે

જેથી તમે શૌચાલયમાાં ગયા વગર
પેશાબ કરી શકો.
ચેપલ ઓફ રે સ્ટ

Chapel of Rest

ચેપલ ઓફ રે સ્ટ

એ સ્થળ જયાાં કોઈનો મ ૃતદે િ
તેમની અંમતમમવમધ પિેલાાં
રાખવામાાં આવે છે .

કબજીયાત

Constipation

કોન્્ટીપેશન

જયારે તમને ઝાડો જવામાાં મશ્કેલી
અથવા દખાવાનો અનભવ થાય.

તમે સામાન્ય રીતે જતાાં િોવ તેટલ ાં
ના જાવ, અથવા તમારા મળ કઠણ
અને ગઠ્ઠાવાળા િોય શકે છે .
કાઉન્સેલર

Counselor

કાઉન્સેલર

એક વ્યાવસામયક જે લોકોને તેમની
લાગણી અથવા વ્યસ્ક્તગત

સમસ્યાનો સામનો કરવામાાં મદદ
કરવા માટે તાલીમ પામેલા િોય
છે .
ફ્લોરાઇડ

Fluoride

ફ્લોરાઇડ

કદરતી ખમનજ કે જે મોટા ભાગની
ટથપેસ્ટમાાં વપરાય છે .
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અંમતમમવમધના
સાંચાલક

Funeral
Administrator

ફયુનરલ

એડમિમન્રેટર

એ વ્યસ્ક્ત જે અંમતમ હરયા ગોઠવે

છે . તેઓ અંમતમમવમધ પિેલાાં પણ
વ્યસ્ક્તના શરીરની સાંભાળ લે છે

અને પહરવારને આધાર પ ૂરો પાડે
છે .
દુઃખ

Sadness

સેડનેસ

દુઃખ એ છે જે તમે કોઈ મ ૃતય પામે
તયારે અનભવો છો. તે દરે ક માટે
અલગ િોય છે .

રત્જસ્ટર ઓહફસ

Register office

સોચલસીટર

Solicitor

રત્જસ્ટર ઓહફસ

એક સ્થામનક સરકારી ઇમારત જયાાં

સોચલસીટર

એક કાન ૂની તાલીમ પામેલ

જન્મ, લગ્ન અને મ ૃતય નોંધાય છે .
વ્યાવસામયક જે લોકોને તેમન ાં

વમસયતનામ ાં બનાવામાાં મદદ કરે
છે .

પાન 24 કુ લ 27 મૅકમમલન (Macmillan) માહિતી શીટ 2020: જીવનનો અંત

ુ રાતી ભાષામાું વધ ુ માહિતી
ગજ
અમારી પાસે ગજરાતી ભાિામાાં નીચેની બાબતો મવશે માહિતી ઉપલબ્ધ છે :
કૅન્િરના પ્રકારો

કૅન્િરનો િામનો કરવો

•

સ્તન કૅન્સર

•

મોટા આંતરડાન ાં કૅન્સર

•

ફેફસાન ાં કૅન્સર

•

ખોરાક સાંબધ
ાં ી સમસ્યાઓ અને કૅન્સર

•

પ્રોસ્ટેટ કૅન્સર

•

જીવનનો અંત

•

નાણાાંકીય સિાય - લાભો

•

નાણાાંકીય સિાય - ખચા માટે સિાય

િારવારો

•

જો તમને કૅન્સર િોવાન ાં મનદાન કરવામાાં આવ્ય િોય – એક
તવહરત માગાદમશિકા

•

કીમોથેરેપી

•

•

રે હડયોથેરેપી

આરોગ્યપ્રદ આિાર લેવો

•

•

સર્જરી

થાક લાગવો (થકાવટ) અને કૅન્સર

•

કૅન્સરની સારવારની આડ અસરો

•

પોતાની જાતની મદદ કરવા માટે તમે શ ાં કરી શકો છો

આ માહિતી જોવા માટે macmillan.org.uk/translations પર જાઓ
ુ રાતીમાું વાત કરો
અમારી િાથે ગજ
તમે મૅકમમલન (Macmillan) ને 0808 808 00 00 પર મન:શલ્ક ફોન કરી શકો છો અને

દભામિયાની મદદ વડે ગજરાતીમાાં અમારી સાથે વાત કરી શકો છો. તમે તમારી ચચિંતા અને

તબીબી પ્રશ્નો મવશે અમારી સાથે વાત કરી શકો છો. જયારે તમે ફોન કરો તયારે ફક્ત અંગ્રેજીમાાં
‘ગજરાતી’ (કિો "ગજરાતી”).
અમે અઠવાહડયામાાં 7 હદવસ, સવારે 8 વાગ્યા થી રાત્રે 8 વાગ્યા સધી કાયારત છીએ.
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િુંદભસ અને આભાર
આ માહિતી મૅકમમલન કૅન્સર સપોટા (Macmillan Cancer Support) ની કૅન્સર માહિતી મવકાસ
ટીમ (Cancer Information Development team) દ્વારા લખવામાાં અને સાંપાહદત કરવામાાં
આવી છે . એક ભાિાાંતર કાંપની દ્વારા તેન ાં ગજરાતી માાં ભાિાાંતર કરવામાાં આવ્ય ાં છે .

આ માહિતી પત્રકમાાં આપેલ માહિતી મૅકમમલન (Macmillan) પસ્સ્તકા જીવનના અંત માટેની

માગસદવશિકા પર આધાહરત છે . અમે તમને તેની નકલ મોકલી શકીએ છીએ, પરાં ત સાંપ ૂણા પસ્સ્તકા
તો ફક્ત અંગ્રેજીમાાં જ ઉપલબ્ધ છે .

આ માહિતી કેસ્મ્બ્રજ યમનવમસિટીના એસોમસએટ લેક્ચરર, વહરષ્ઠ મેહડકલ એહડટર અને એમમરે ટસ,
ઉપશામક દવાના સલાિકાર ડૉ. સારા બ ૂથ દ્વારા;

અને ઉપશામક સાંભાળના સલાિકાર ડો. મવવ લકાસ દ્વારા માંજૂર કરવામાાં આવી છે .
કેન્સરગ્રસ્ત લોકોનો પણ આભાર જેઓએ આ માહિતીની સમીક્ષા કરી છે .
અમારી તમામ માહિતી ઉપલબ્ધ િેષ્ઠ પરાવા પર આધાહરત છે . અમે ઉપયોગ કરતા સ્ત્રોતો મવશે
વધ માહિતી માટે , કૃપા કરીને અમને cancerinformationteam@macmillan.org.uk પર
સાંપકા કરો

અમને આશા છે કે તમને આ માહિતી મદદરૂપ લાગી છે . જો તમને કોઈ પ્રશ્નો િોય, તો અમે તમને
તમારી ભાિામાાં ટેચલફોન દ્વારા માહિતી અને સિાય આપી શકીએ છીએ. અમારી સેવાઓ મન:શલ્ક
છે . અમને 0808 808 00 00 પર કૉલ કરો (અઠવાહડયાના 7 હદવસ, સવારે 8 વાગ્યાથી રાત્રે 8
વાગ્યા સધી) અને તમારી પસાંદગીની ભાિાની માાંગણી અંગ્રેજીમાાં કરો.
MAC14363_Gujarati
સાહિતયની સમીક્ષા: નવેમ્બર 2019
આગામી આયોત્જત સમીક્ષા: નવેમ્બર
2022

પાન 26 કુ લ 27 મૅકમમલન (Macmillan) માહિતી શીટ 2020: જીવનનો અંત

અમે જે માહિતી પ ૂરી પાડી રહ્યા છીએ એ ચોક્કસ છે તેની ખાતરી કરવા માટે અમે બનતા પ્રયતન કયાા છે પરાં ત તે
તબીબી સાંશોધનની વતામાન પહરસ્સ્થમતને દશાા વવા માટે ઉપયોગમાાં ન લેવાવી જોઇએ, જે સતત બદલાતી રિે છે . જો
તમે તમારા આરોગ્ય મવશે ચચિંમતત િો, તો તમારે તમારા ડૉક્ટરનો સાંપકા કરવો જોઇએ. મૅકમમલન (Macmillan) આ
માહિતીમાાં અથવા ત્રાહિત પક્ષની માહિતી જેમ કે અમે જે વેબસાઇટને ચલિંક કરીએ છીએ તે માહિતીની અચોકસાઈમાાંથી
પહરણમતી કોઈ પણ ખોટ અથવા નકસાન માટે જવાબદારી સ્વીકારી શકતા નથી.
© મૅકમમલન કૅન્સર સપોટા (Macmillan Cancer Support) 2020. ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ (261017),
સ્કૉટલૅન્ડ (SC039907) અને આઇલ ઑફ મૅન (604) માાં નોંધાયેલ ચેહરટી સાંસ્થા. નોંધાયેલી ઑહફસ 89 આલ્બટા
એમ્બેંકમેન્ટ,
લાંડન SE1 7UQ.
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End of life: Language

End of life
This information is about what happens towards the end of life and how to plan for it.
Any words that are underlined are explained in the word list at the end. The
word list also includes the pronunciation of the words in English.
This fact sheet tells you about who can help care for you at home and in other places
where you may receive end of life care. It explains what to expect in the last few
weeks of life. It also has information for your relatives and close friends about what
to do after your death. You may want to read this section too.
You may find some of this information upsetting to read. You may want to ask a
close relative, friend or health professional to read it as well, so you can discuss
the information together.
If you have any questions about this information, ask your doctor or nurse at the
hospital where you are having treatment.
You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, 7 days a
week, 8am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own
language. When you call us, please tell us in English which language you need (say
“xxxxx”).
There is more cancer information in [LANGUAGE] at
macmillan.org.uk/translations
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This information is about:
•

How you may feel

•

Planning ahead

•

At home

•

In a hospital, hospice or care home

•

Relationships with people close to you

•

Spiritual, religious or pastoral support

•

The last few weeks of life

•

The last few days of life

•

Nearing death

•

After death

•

Contact details of useful organisations

•

How Macmillan can help you

•

Word list

•

More information in [language]

•

References and thanks
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How you may feel
Finding out that you may be nearing the end of your life can be very difficult. You
might find it hard to believe, even if you know your illness is getting worse. You may
feel it is unfair. You may be tearful and sad. You may not know how to cope with
these different feelings. And you may worry about what will happen next.
Some people find it helpful to talk about how they are feeling. You could talk to family
or friends, or your doctor or nurse. Or you can speak to one of Macmillan’s cancer
support specialists on 0808 808 00 00. We have interpreters.

Planning ahead
It can be helpful to plan ahead and make the most of the days when you feel well.
You may want to plan to do some nice things with your family and friends, or just
spend time with them.
There are some important things you may want to think about before you die. These
include:
•

making a will

•

planning your funeral

•

planning where you will be cared for.

It may be helpful to talk about these with your family and your doctor or specialist
nurse.
Writing a will
A will is a legal document that gives instructions about who you want to give your
money and belongings to when you die. It may also include instructions about:
• who you would like to look after your children or anyone who is financially
dependent on you (dependants)
• any specific funeral arrangements you want.
It is important to write a will. It is usually best to use a solicitor when writing your will.
They will make sure everyone understands what you want to happen. If you need
help finding a solicitor, you can contact the Law Society (see the list of useful
organisations later in this information).
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Your wishes for your care
You can talk to people about your wishes and what matters to you. It is usually better
to use a document to help plan and write down your wishes for your care. You can
write down any specific wishes about how and where you would prefer to be cared
for if you become unwell.
You can also write down your wishes about any treatments you do not want to have
in the future. This is called an ‘Advance decision to refuse treatment’ in England,
Wales and Northern Ireland and an ‘Advance directive’ in Scotland.
You may want to arrange for someone to help make decisions for you if you are
unwell or if you are unable to make decisions for yourself. This is called giving
someone power of attorney.
Your healthcare team can tell you more about these.
Planning your funeral
You may want to plan your funeral. You can think about:
•

whether you want a burial or cremation

•

what type of service you want

•

what songs you would like

•

if there are specific clothes you want to wear.

You may want to talk to your family or friends about these plans. They may also
have ideas that will help them say goodbye. If there are things that you want to
happen at your funeral, write them down, so people know.
Choosing where to die
The choice of where you will die often depends on:
•

what you would like

•

what help you have from family and friends

•

the services available where you live

•

your medical condition.

You can be cared for in different places.
Depending on your situation, you may be cared for:
•

at home – with close family members or friends to look after you. There are
different healthcare professionals that can support you and your carers at
home and help you manage any symptoms.

•

in a hospice – which is a place that specialises in caring for people who have
a terminal illness and may be close to the end of their life.
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•

in a residential home or care home with nursing – that usually offer shortstay or long-stay care. Your GP or healthcare team can explain the different
types of care homes.

•

in a hospital – which has palliative care teams that can help manage any
symptoms and provide emotional support.

At home
You may need extra help if you are being looked after at home. There are health and
social care professionals who can help you:
Your GP
While you are at home, your GP is responsible for your care. They can help if you:
•

are worried about any changes in your symptoms

•

want to talk about the future and what may happen

•

need advice about getting nursing care or other help in the home.

District nurses
District nurses will visit you at home. They work closely with GPs and often work with
palliative care nurses to help support you and your carers so you can stay at home.
They can:
•

give you medicines and change dressings

•

help make you more comfortable and arrange equipment if needed

•

give your relatives or carers advice on looking after you

•

contact other people who can help, like social workers or specialist nurses

•

help you cope with your feelings.

Palliative care teams
Palliative care teams provide care for people who are close to the end of their life.
They can help with symptoms, including pain, and can provide emotional support.
They can also provide support for the person’s family and friends.
Marie Curie Nurses
Marie Curie Nurses care for people at home who are nearing the end of their life.
They can provide nursing care and support overnight. This allows your carers to
have a break or get a good night’s sleep.
Your district nurse or GP can arrange a Marie Curie Nurse for you.
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Social workers
Social workers can arrange help with personal care, such as washing and dressing,
housework and other practical tasks. You, or your doctor or nurse, can contact a
social worker to ask for this help. You usually have to pay towards the cost of
personal care, depending on your financial situation. But you may be able to claim
extra financial benefits to help you get care.
Occupational therapists
Occupational therapists can visit your home and may provide any equipment you
need. This may be things like:
•

rails to help you move around your home

•

equipment to help you shower or bath

•

a wheelchair.

Your nurse or doctor can arrange any of the services described above. They
will also tell you about other help available in your area.

In a hospice, hospital or care home
If it is not possible for you be cared for at home, you can get help and support from a
palliative care team, wherever you are being cared for.
•
•
•

Community palliative care teams are based in the community. They often
work with a hospice and can visit you if you are in a care home.
Hospice palliative care teams care for people in the hospice. They can also
visit people in their own homes.
Hospital palliative care teams are usually based in a hospital. They care for
people who are in hospital.

Relationships with people close to you
Your partner, family and friends can provide support and reassurance to help you
cope with what is happening. However, terminal illness can sometimes make
relationships difficult. It can sometimes help to talk to each other about how you feel.
Or you may find it easier to talk to your GP, community nurse, or an organisation that
offers emotional support (see the list of useful organisations later in this information).
Your GP may refer you to a counsellor to talk about how you are feeling.

Spiritual, religious or pastoral support
Some people may find they become more aware of religious beliefs or spiritual
feelings towards the end of life. Even if you are not sure about what you believe, it
may be helpful to talk to a religious leader or advisor. They may be able to offer you
emotional or spiritual comfort and help you to feel more at peace with your situation.
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Hospices usually provide spiritual support to people of all faiths or no faith. You may
prefer to talk to someone who is not religious. Humanist Care
(www.humanist.org.uk) has volunteers who can provide non-religious pastoral
support.

The last few weeks of life
During the last few weeks of life, you may notice some of the following changes.
Emotional changes
It is natural to feel different emotions, including anxiety, panic or anger in the last few
weeks of your life.
Talking to your family or someone in your healthcare team may help. Some people
prefer to talk to a person they don’t know, such as a counsellor. Your doctor or nurse
can arrange this for you.
Some people become sad and withdrawn. You may not want to talk about what is
happening. Communicating less and spending time thinking can be a way of
mentally preparing to die.
Tiredness
It is normal to have less energy. You may need help to do things you usually do for
yourself. You may find you need to rest a lot during the day. Ask for help with things
that are tiring, like washing and dressing. If you find eating tiring, try eating small
amounts more often instead of eating meals.
Sleep problems
Some people find it hard to sleep well at night. There may be many reasons for this.
You may be feeling anxious or you may have symptoms that are bothering you.
Some medicines can keep you awake. Tell your doctor or nurse if you are not
sleeping well.
There are things you can do to help you sleep:
•

reduce light and noise and make sure your room is not too hot or cold

•

if your mattress is uncomfortable ask your nurse for advice about a more
comfortable one

•

have a hot drink before going to bed but avoid caffeine and alcohol

•

avoid using a device with a screen, such as a smartphone, tablet or TV for at
least an hour before you go to bed

•

if you wake up during the night, write down anything you are worried about or
need to do

•

use a relaxation CD or DVD, or listen to some relaxing music.
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If these things don’t help, your doctor or nurse may have other suggestions,
such as medicines to help you sleep.
Pain
Many people are worried about pain as their illness gets worse. Tell your doctor or
nurse if you have pain. They can help with this and give you painkillers if you need
them.
There are many types of painkiller. Your doctor or nurse will decide which one is best
for you.
Always follow your doctor’s instructions on when to take painkillers. Most
work best when they are taken at regular times during the day.
You usually have painkillers as tablets, liquid medicines, or patches stuck onto the
skin. If you cannot swallow or are being sick, there are other ways you can have
painkillers. Your nurse or doctor can tell you more.
Side effects from painkillers
Strong painkillers can cause drowsiness, sickness and constipation. Drowsiness
usually stops after a few days. If you feel sick, you can have anti-sickness drugs to
help. Sickness usually gets better in a few days. Constipation is common. Most
people taking strong painkillers also need to take a medicine called a laxative to help
with this. Your doctor or nurse can tell you more.
Other ways to reduce pain
There may be other things you can do to help reduce your pain:
•

Use any special equipment you have been given. For example, you could use
pressure-relieving cushions on chairs to help find a comfortable position to sit
or lie in.

•

Use relaxation techniques such as deep breathing or meditation.

•

Try to distract yourself by listening to music or watching a film.

Your doctor or nurse can tell you about other ways to help reduce your pain.
Feeling sick or being sick
Your illness, or your medicines, may make you feel sick (nausea) or be sick (vomit).
If this happens, your doctor or nurse can give you anti-sickness drugs to help. It is
important to take the medicine regularly to prevent the sickness returning. You can
have anti-sickness drugs as tablets or in liquid form. If you find it difficult to swallow,
you can have them in a different way, including as an injection. Your doctor or nurse
will tell you more about this.
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If you feel sick, things that can help include:
•

having ginger tea, ginger beer or ginger biscuits

•

sipping fizzy drinks

•

eating small amounts more often instead of eating meals

•

eating dry foods, like crackers

•

eating warm or cold food, rather than hot food

•

asking someone else to prepare food for you.

Losing weight or losing your appetite
You may lose weight, even if you are eating well. This can be upsetting.
Try eating small amounts more often and have snacks nearby to eat. Medicines
called steroids can sometimes help improve your appetite. Your doctor can prescribe
these if they may help you.
Your body does not need as much energy at this stage. It is also difficult for your
body to digest food as you near the end of your life. So do not force yourself to eat
as this could make you feel unwell. Your family and friends might feel anxious or
upset because you no longer feel hungry or enjoy food. Talk to them about what you
would like to eat or drink.
Constipation
Many people get constipation. This is because they are not moving around and not
eating and drinking as much. Medicines such as strong painkillers can also cause
constipation. Tell your doctor or nurse if you have this problem. They can give you
medicines called laxatives to help. Make sure you drink plenty of fluids. If you can,
try to have a high fibre diet, with fruit and vegetables, brown rice, bread and pasta.
Feeling breathless
Breathlessness can be frightening. Tell your doctor or nurse if you are breathless or
you suddenly become more breathless than usual. Different things may help
depending on what is causing the breathlessness.
Your nurse can show you and your carers the best place for you to sit or stand to
help with your breathing. Sit down to do jobs like washing and dressing. If you are
feeling breathless, use a cool fan to blow air onto your face or sit by an open
window. If you need to talk to someone in another room without getting up, you could
use a mobile phone. Your GP or nurse can arrange for you to have oxygen at home
if you need it.
Your doctor may give you medicines to help with your breathing. Your nurse or a
physiotherapist can teach you ways to relax, so that you feel less anxious. If anxiety
has caused the breathlessness or made it worse, then feeling less anxious can help
with your breathing.
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Mouth problems
You may have a dry mouth or get ulcers or an infection. Some medicines can make
these problems worse. Tell your nurse or doctor if you have mouth problems so that
they can treat them.
Looking after your mouth is important and can help prevent mouth problems. It helps
to keep your mouth clean. Brush your teeth twice a day using a fluoride toothpaste.
Use a soft children’s toothbrush if your mouth is sore. If your doctor gave you a
mouthwash, follow the instructions about how to use it.
It can help to avoid caffeine, alcohol or smoking, as these can make your mouth
worse. If your mouth is dry, sip tonic water or lemonade, suck ice cubes or chew
sugar-free gum.
Managing difficult symptoms
Your symptoms can often be treated at home. But sometimes you may need to have
symptoms treated in a hospice or hospital. Your nurse or doctor will talk to you about
this. Once you are feeling a bit better, you can usually go home again.

The last few days of life
People have different experiences in the last few days of life. It can be difficult to
know exactly what will happen and when or how quickly things will change. Usually
you will slowly become very weak and have little energy. You may:
•

find it difficult to move around

•

need help getting from your bed to a chair

•

need to spend most or all of the day in bed

•

lose interest in what is happening around you

•

sleep a lot and feel drowsy when you are awake

•

feel confused and unsure whether you are dreaming.

Physical care
You will need more care from those looking after you. If your family needs help to
look after you, your nurse can arrange this.
If you have a dry mouth, a district nurse can show your carers how to regularly
moisten your mouth. They can also put lip balm on your lips to stop them cracking.
Your carers will need to moisturise your skin and change your position regularly. This
helps to stop your skin becoming sore. The nurses can show your carers how to
make you comfortable when you cannot move yourself.
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There may be a lot of time when you do not need to have anything done. You can lie
quietly and your relatives or friends can sit with you. Let them know whether you
would like to talk or have some time on your own. But also tell them if you would like
someone to be with you all the time. It will help your carers in planning your care.
Symptoms
If your symptoms change, your doctor or nurse may change your medicines.
Sometimes your nurse or doctor may stop some of your medicines. Or if you develop
new symptoms, you may start a new medicine.
If you have problems swallowing tablets, medicines can also be given:
• by injection
•

by patches stuck onto the skin

•

by a syringe attached to a small pump.

It can sometimes be hard to get medicines quickly at night or at weekends. Your
doctor or nurse may leave some with you in case you need them. These are called
‘just in case’ medicines. When you have ‘just in case’ medicines at home, a nurse or
doctor can give them to you straight away if you need them.
Some people develop the symptoms below. You are unlikely to be aware of these
symptoms, as you will be sleepy.
Breathing changes
Fluid can sometimes collect in your throat or chest. This may make your breathing
loud but it will not usually cause you any distress. Your nurses can help to stop the
fluid building up or give you medicines to help.
Restlessness
Some people become restless. This may be for different reasons. You can have
medicines, through an injection or a syringe pump, to help you relax and sleep.
Having a close family member with you can help, or a religious leader who can sit,
talk or pray with you.
Bladder and bowel changes
You may not be able to control your bladder or bowel. This is natural. Your nurse can
get you special bed covers and pads. They may put a tube into your bladder to drain
away urine.
Sometimes urine cannot drain out of the bladder and you are not able to pass urine.
This causes severe tummy pain (abdominal pain), and your tummy (abdomen) will
feel very hard and bloated. If this happens, your carer needs to contact your doctor
or nurse straight away and ask them to come urgently. They can put a catheter into
the bladder to drain the urine and relieve the pain.
If your carers are worried about any of your symptoms, they should contact
your GP or nurse
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Nearing death
Thinking about dying can be very frightening. It is normal to worry about what will
happen. It can be comforting to have someone with you as you die. Not everyone
has family or friends who can do this. But you may want to have a religious or
spiritual adviser with you. Tell your carers or relatives what you would like so they
can make sure it happens.
What usually happens
For many people, dying is very peaceful. You will usually fall into a deep sleep where
it gets harder and harder to wake up.
Usually you gradually become completely unconscious. You cannot be woken at all
but may still be able to hear and be aware of the people around you. There might be
times when you are awake and can talk, and then you become unconscious again.
If you are at home your carers can contact your district nurse, specialist nurse
or GP 24 hours a day, 7 days a week.
As you near death, your hands, feet and skin feel very cold. Your skin may be very
sensitive to touch. Your breathing pattern may change. It may become irregular, with
longer and longer gaps between each breath. You will not be aware of these
changes. For most people, the final moments of life are very peaceful. Finally, your
body will completely relax and your breathing will stop.

After death
This section is written for your relatives or carers, but you may want to read it
too.
If your family member or friend dies in a hospital or hospice, the nursing staff will be
nearby. They will guide you through what needs to be done over the next few hours.
You can spend time with the person who has died if you want to. Many people like to
sit and talk or hold hands. You may want to have a relative or friend there to support
you. Do what you feel is right.
Take time to carry out any traditions that are important to you. It may also help to
have a spiritual or religious leader with you at this time.
What the GP will do
If the person died at home and this was expected, you will need to tell their GP or
community nurse within a few hours. They will come to the house as soon as
possible, to confirm the death. If your family member or friend died during the night
or outside your GP’s usual working hours, you do not need to contact the doctor until
the following morning, unless you want to.
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If the GP comes, they will give you a death certificate. This confirms the cause of
death. They will also give you a form called ‘Notice to informant’. This tells you how
to register the death (see below).
If a nurse or out-of-hours doctor comes, they will confirm the death. But you may
need to get the death certificate from your GP the next day.
What the funeral director will do
Once the death has been confirmed, you can contact the funeral director
(undertaker). They are available 24 hours a day. They can tell you what to do next.
Details of funeral directors are in your local phone book or on the internet. You can
also get information from the National Association of Funeral Directors
(https://nafd.org.uk).
The funeral director will come as soon as you want them to. They will take care of
your relative’s or friend’s body. You can tell the funeral director how you would like
them to do this and if there are any traditions to follow.
Tell the funeral director if you or your family and friends would like to spend some
time alone with the person’s body. Some people wish to look after their family
member or friend’s body at home until the funeral. The funeral director can help you
with this.
Or you may prefer for the body to be taken to the funeral director’s chapel of rest.
The funeral director will ask if you would like the person who has died to be dressed
in any specific clothes, such as a favourite outfit. You can visit the chapel of rest to
be with the body if you wish.
Registering the death
Before the funeral can happen, you need to register the death at your local register
office. This must be done within five days (or eight days in Scotland). You can find
details of your local register office in the phone book or by visiting the website
www.gov.uk/register-a-death. They may also be written on the envelope containing
the death certificate. Phone the register office before going to register the death. You
may need to make an appointment. You can also visit gov.uk/register-a-death for
more information.
Planning the funeral
Your relative or friend may have told you what they want for their funeral or written it
down. In some cultures and religions, it is important to have the funeral soon after
the death. Tell the funeral director if this needs to happen.
The funeral director will help you arrange the funeral. You can also get help from a
religious or spiritual leader. If your friend or relative did not leave any information
about their wishes, the funeral director will guide you through planning the funeral.
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How grief might make you feel
Grief is normal after the death of someone close to you. You may feel different
emotions, including numbness, disbelief, anger or guilt. You may feel a longing for
the person or feel depressed. Although these feelings can be very strong at first, with
time they slowly lessen.
Talking to family or friends about how you are feeling may help. But you might prefer
to talk to someone you do not know. There are organisations that have people you
can talk to, such as, Cruse Bereavement Care (see the list of useful organisations
later in this information). Your GP can provide support and may be able put you in
contact with a local bereavement counsellor. Many people find talking to a counsellor
helpful.
Many hospices also provide bereavement support for the families of people who
have used their services. Some may offer support even if your family member or
friend did not use the hospice.
If you have young children or teenagers, they will also have many different emotions.
These may affect their behaviour. There are many organisations that can help you
support your children, including Winston’s Wish (www.winstonswish.org). Some
hospices work with schools and also offer a wide range of support.

Contact details of useful organisations
Care at the end of life:
Marie Curie
Telephone 0800 090 2309 (Monday to Friday, 8am to 6pm, Saturday, 11am to 5pm)
Email supporter.relations@mariecurie.org.uk
www.mariecurie.org.uk
Marie Curie nurses provide free care to people approaching the end of life. They can
look after you at home or in a hospice. They can provide care at night too.
Counselling and emotional support:
British Association for Counselling and Psychotherapy
Telephone 01455 883 300
Email bacp@bacp.co.uk
www.bacp.co.uk
You can search for a counsellor on the website and read about therapy and how it
can help.
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Support for carers:
Carers UK
Telephone (England, Scotland, Wales) 0808 808 7777
Telephone (Northern Ireland) 028 9043 9843
(Mondays and Tuesdays10am–4pm)
Email advice@carersuk.org
www.carersuk.org
Gives information and support to carers across the UK. They can put you in contact
with support groups for carers in your area.
Support when someone dies:
Cruse Bereavement Care
Telephone 0808 808 1677 (Monday and Friday, 9.30am to 5pm, Tuesday to Thursday,
9.30am to 8pm)
Email: helpline@cruse.org.uk
www.cruse.org.uk
There are branches across the UK where you can get support if someone you love
has died. You can find your local branch at www.cruse.org.uk/cruse-areas-andbranches
Finding a solicitor:
The Law Society for England and Wales
Telephone 020 7242 1222
www.lawsociety.org.uk
Represents solicitors in England and Wales and can provide details of solicitors.
The Law Society of Scotland
Telephone 0131 226 7411
www.lawscot.org.uk
Represents solicitors in Scotland and can provide details of solicitors.
The Law Society of Northern Ireland
Telephone 028 9023 1614
www.lawsoc-ni.org
Represents solicitors in Northern Ireland and can provide details of solicitors.

Page 15 of 20 Macmillan fact sheet 2020: End of life

How Macmillan can help you
Macmillan is here to help you and your family. You can get support from:
•

The Macmillan Support Line (0808 808 00 00). We have interpreters, so you
can speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you
want to use. We can answer medical questions, give you information about
financial support, or talk to you about your feelings. The phone line is open 7
days a week, 8am to 8pm.

•

The Macmillan website (macmillan.org.uk). Our site has lots of English
information about cancer and living with cancer. There is more information in
other languages at macmillan.org.uk/translations

•

Information and support services. At an information and support service,
you can talk to a cancer support specialist and get written information. Find
your nearest centre at macmillan.org.uk/informationcentres or call us. Your
hospital might have a centre.

•

Local support groups – At a support group you can talk to other people
affected by cancer. Find a group near you at
macmillan.org.uk/supportgroups or call us.

•

Macmillan Online Community – You can also talk to other people affected
by cancer online at macmillan.org.uk/community
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Word list
Word
(target language)

In English

How to say in
English
(transliteration of
English word)

Meaning

Bladder

The organ in your body that
stores urine until you go to
the toilet.

Bowel

A long tube inside your body
that helps you digest food.

Catheter

A thin plastic tube that comes
out of the hole you pee
(urinate) from. It is put there
so you can pee without
getting up to go to the toilet.

Chapel of rest

The place where someone’s
body is kept before their
funeral.

Constipation

When you find it difficult or
painful to poo. You might not
be going as often as usual, or
your poo might be hard and
lumpy.

Counsellor

A professional who is trained
to help people cope with their
emotions or personal
problems.

Fluoride

A natural mineral that is used
in most toothpastes.

Funeral director

A person who arranges
funerals. They also look after
the person’s body before the
funeral and provide support to
the family.

Grief

Grief is how you feel when
someone dies. It is different
for everyone.

Register office

A local government building
where births, marriages and
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deaths are recorded.
Solicitor

A legal professional trained to
help people write their will.
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More information in [language]
We have information in [language] about these topics:
Types of cancer

Coping with cancer

•

Breast cancer

•

If you are diagnosed with cancer – a quick guide

•

Large bowel cancer

•

Eating problems and cancer

•

Lung cancer

•

End of life

•

Prostate cancer

•

Financial support – benefits

•

Financial support – help with costs

Treatments

•

•

Healthy eating

Chemotherapy

•

•

Tiredness (fatigue) and cancer

Radiotherapy

•

•

Side effects of cancer treatment

Surgery

•

What you can do to help yourself

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations
Speak to us in [language]

You can call Macmillan free on 0808 808 00 00 and speak to us in [language]
through an interpreter. You can talk to us about your worries and medical questions.
Just say [language] in English when you call (say “xxxxx”).
We are open 7 days a week, 8am to 8pm.
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