
Serious Illness Conversation 
Guide 

ਗਭੰੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆ ਂਿਾਰ ੇਗਲੱਿਾਤ ਲਈ 
 ਗਾਈਡ

CONVERSATION FLOW ਗਲੱਿਾਤ ਦਾ ਵਹਾਅ 

1 Set up the conversation 

Introduce purpose 
Prepare for future decisions 
Ask permission 

ਗੱਲਿਾਤ ਦਾ ਮ ੱਢ ਿੰਨ੍ਹੋ  

ਉਦੇਸ਼ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਓ 

ਭਬਵੱਖ ਦੇ ਫੈਸਬਲਆਂ ਿਾਰੇ ਬਤਆਰ ਰਹੋ  

ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਓ 

2 Assess understanding and preferences ਸਮਝ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰੋ 
3 Share prognosis 

Share prognosis 
Frame as a “wish…worry”, “hope...worry” statement 
Allow silence, explore emotion 

ਪੂਰਵ-ਅਨ੍ ਮਾਨ੍ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ੋ

ਪੂਰਵ-ਅਨ੍ ਮਾਨ੍ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ੋ

“ਇੱਛਾ...ਬਫਕਰ”, “ਆਸ...ਬ ੰਤਾ” ਬਵੱ  ਗੱਲ ਨੰੂ੍ ਢਾਲੋ 

  ੱਪ ਨੰੂ੍ ਥਾਂ ਬਦਓ, ਜਜ਼ਿਾਤਾਂ ਨੰੂ੍ ਭਾਪੋਂ 

4 Explore key topics 
Goals 
Fears and worries 
Sources of strength 
Critical abilities 
Tradeoffs 
Family 

ਮ ੱਖ ਮ ਬਦੱਆਂ ‘ਤੇ  ਾਨ੍ਣਾ ਪਾਓ 

ਉਦੇਸ਼ 

ਡਰ ਅਤੇ ਬ ੰਤਾਵਾ ਂ

ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਧਨ੍ 

ਨ੍ਾਜ ਕ ਸਮਰੱਥਾ 

ਬਕਸੇ ਇੱਕ ਬਵਕਲਪ ਦੀ  ੋਣ 

ਪਬਰਵਾਰ 

5 Close the conversation 
Summarize  
Make a recommendation 
Check in with patient 
Affirm commitment 

ਗੱਲਿਾਤ ਮ ਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 

ਸਾਰ ਦੱਸ ੋ

ਕੋਈ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ੋ

ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ੍ ਪ ੱਛੋ 

ਵ ਨ੍ਵੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਬਦਓ 

PUNJABI



6 Document your conversation ਆਪਣੀ ਗੱਲਿਾਤ ਨੰੂ੍ ਕਲਮਿੱਧ ਕਰੋ 
7  Communicate with key clinicians ਮ ੱਖ ਕਲੀਨ੍ੀਸ਼ਅਨ੍ਾਂ ਨ੍ਾਲ ਗੱਲਿਾਤ ਕਰੋ 

PATIENT-TESTED LANGUAGE ਮਰੀਜ਼ ‘ਤ ੇਅਜ਼ਮਾਈ ਹਈੋ ਭਾਸ਼ਾ 
SET UP ਬਤਆਰੀ ਕਰਨ੍ਾ 

“I’d like to talk about what is ahead with your illness and do 
some thinking in advance about what is important to you so 
that I can make sure we provide you with the care you want 
— is this okay?” 

“ਮੈਂ ਤ ਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੰੂ੍ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਬਥਤੀ  ਿਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ੍ੀ  ਾਹ ੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 

ਅਗਾਂਹੰੂ ਸੋ ਣਾ  ਾਹ ੰਦਾ ਹਾਂ ਬਕ ਤ ਹਾਡ ੇਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨੰੂ੍ ਤ ਹਾਡੀ 

ਇੱਛਾ ਅਨ੍ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਨ੍ ਕਰਾ ਸਕੀਏ – ਕੀ ਇਹ ਮ ਨ੍ਾਸਿ ਹ?ੈ” 

ASSESS ਮ ਲਾਂਕਣ 

“What is your understanding now of where you are with 
your illness?” 
“How much information about what is likely to be ahead 
with your 
illness would you like from me?” 

“ਤ ਸੀਂ ਹ ਣ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਿਾਰੇ ਬਕੰਨ੍ਾ ਕ  ਜਾਣਦੇ ਹੋ?” 

“ਤ ਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਿਾਰੇ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਰੇ ਤ ਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਬਕਨੰ੍ਾ ਕ  ਜਾਨ੍ਣਾ  ਾਹੋਗੇ?” 

SHARE ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ 

“I want to share with you my understanding of where things 
are with your illness...”  

Uncertain: “It can be difficult to predict what will happen 
with your illness. I hope you will continue to live well for a 
long time but I’m worried that you could get sick quickly, 
and I think it is important to prepare for that possibility.” OR 
Time: “I wish we were not in this situation, but I am worried 
that time may be as short as ___ (express as a range, e.g. 
days to weeks, weeks to months, months to a year).” OR 

Function: “I hope that this is not the case, but I’m worried 
that this may be as strong as you will feel, and things are 
likely to get more difficult.” 

“ਮੈਂ ਹ ਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤ ਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਿਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ੍ੀ  ਾਹ ੰਦਾ ਹਾਂ...”  

ਅਬਨ੍ਸ਼ਬ ਤ: “ਤ ਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਿਾਰੇ ਭਬਵੱਖਿਾਣੀ ਕਰਨ੍ਾ ਮ ਸ਼ਬਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 

ਬਕ ਤ ਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ  ੰਗੇ ਹੀ ਰਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਬਫਕਰਮਦੰ ਹਾਂ ਬਕ ਤ ਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ੍ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨ੍ਾ ਲਈ ਬਤਆਰ ਰਬਹਣਾ ਿਹ ਤ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।“ ਜਾ ਂ

ਸਮਾਂ: “ ਮੈਂ  ਾਹ ੰਦਾ ਹਾ ਬਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਬਵੱ  ਨ੍ਾ ਹ ੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬ ੰਤਤ ਹਾਂ ਬਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 

ਸਮਾਂ______ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦਰਸਾਓ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਬਦਨ੍ਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ, ਹਫ਼ਬਤਆਂ 

ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ੍, ਮਹੀਬਨ੍ਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ)।“ ਜਾਂ 

ਬਕਬਰਆ: “ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਕ ਅਬਜਹਾ ਨ੍ਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬ ਤੰਤ ਹਾਂ ਬਕ ਬਜੰਨੇ੍ ਤ ਸੀਂ 

ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਨੇ੍ ਤਕੜ੍ਹ ੇ ਤ ਸੀਂ ਹ ੰਦੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਸਬਥਤੀਆਂ ਸਾਇਦ ਹੋਰ ਕਬਿਨ੍ 

ਹੋ ਜਾਣ।“ 

EXPLORE ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ 



“What are your most important goals if your health situation 
worsens?” 
“What are your biggest fears and worries about the future 
with your health?” 
“What gives you strength as you think about the future with 
your illness?” 
“What abilities are so critical to your life that you can’t 
imagine living without them?” 
“If you become sicker, how much are you willing to go 
through for 
the possibility of gaining more time?” 
“How much does your family know about your priorities and 
wishes?” 

“ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੀ ਬਸਹਤ ਦੀ ਸਬਥਤੀ ਹੋਰ ਮਾੜ੍ਹ ੀ ਹ ੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀ ੇ ਕੀ 

ਹਨ੍?” 

“ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਵੱ  ਬਸਹਤ ਿਾਰੇ ਬਕਹੜੇ੍ ਵੱਡੇ ਡਰ ਜਾ ਂਬ ਤੰਾਵਾਂ ਹਨ੍?” 

“ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਸਹਤ ਦੇ ਭਬਵੱਖ ਿਾਰੇ ਸੋ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੰੂ੍ ਬਕਸ  ੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ 

ਬਮਲਦਾ ਹੈ?” 

“ਬਕਹੜੇ੍ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਆਪ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨ੍ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ੍ ਹੈ ਬਕ 

ਉਸ ਤੋਂ ਿਗੈਰ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਜੰਦਗੀ ਦੀ ਕਲਪਨ੍ਾ ਵੀ ਨ੍ਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?” 

 “ਜੇ ਤ ਹਾਡੀ ਤਿੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਜਆਦਾ ਖ਼ਰਾਿ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਜਦੰਗੀ ਵਧਾਉਣ 

ਲਈ ਕੀ ਕ ਝ ਿਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਬਤਆਰ ਹਵੋਗੋ?ੇ”  

“ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਿਾਰੇ ਤ ਹਾਡਾ ਪਬਰਵਾਰ ਬਕੰਨ੍ਾ ਕ  ਜਾਣਦਾ ਹੈ?”  

CLOSE ਅੰਤ 

“I’ve heard you say that ___ is really important to you. 
Keeping that in mind, and what we know about your illness, I 
recommend that we ___. This will help us make sure that 
your treatment plans reflect what’s important to you.” 

“How does this plan seem to you?” 
“I will do everything I can to help you through this.” 

“ਮੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ੍ ਇਹ ਕਬਹੰਦੇ ਸ ਬਣਆ ਹੈ ਬਕ _____ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਿਹ ਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ੍ 

ਬਧਆਨ੍ ਬਵੱ  ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਬਜੰਨ੍ਾਂ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਿਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸ ਝਾਅ 

ਹੈ ਬਕ ਅਸੀਂ___। ਇਹ ਯਕੀਨ੍ੀ ਿਣਾਉਣ ਬਵੱ  ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਗੇਾ ਬਕ ਤ ਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀ 

ਯੋਜਨ੍ਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਕ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ੍ ਹੈ।“ 

“ਇਸ ਯੋਜਨ੍ਾ ਿਾਰੇ ਤ ਹਾਡਾ ਕੀ ਬਖਆਲ ਹੈ?” 

“ਮੈਂ ਤ ਹਾਡੀ ਇਸ ਬਵੱ  ਮਦਦ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਜੋ ਹੋ ਸਬਕਆ ਸਭ ਕਰਾਂਗਾ।“ 
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If you modify the guide content, include this language: 
This material has been modified by us. The original content 
can be found at https://portal.ariadnelabs.org and is 
licensed by Ariadne Labs under the Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International 
License. Ariadne Labs licenses the original content as-is and 
as-available, and makes no representations or warranties of 
any kind concerning the original content or concerning this 
material, which Ariadne Labs has not reviewed or endorsed. 
○ (The customizable version of the Conversation Guide that
you receive will have this language already stated at the 
bottom of the document)  

ਜਕੇਰ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੀ ਸਮਗੱਰੀ ਬਵ ੱ ਤਿਦੀਲੀ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂ੍ ੰਸ਼ਾਬਮਲ 

ਕਰ:ੋ 

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਤਿਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰੰਭਕ ਸਮੱਗਰੀ 

https://portal.ariadnelabs.org ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਨੰੂ੍ ਆਰੀਆਡਨੇ੍ ਲੈਿਜ਼ ਦ ਆਰਾ ਕਰੀਏਬਟਵ ਕੌਮਨ੍ਜ਼ ਅਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ੍-ਨ੍ਾਨ੍ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ-

ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਇਕ 4.0 ਇੰਟਰਨੈ੍ਸ਼ਨ੍ਲ ਲਾਇਸੰਸ ਦ ੇਅਧੀਨ੍ ਲਾਇਸੰਸ ਬਦੱਤਾ ਬਗਆ ਹੈ। 

ਆਰੀਆਡਨੇ੍ ਲੈਿਜ਼ ਨੇ੍ ਅਰੰਬਭਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ੍ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ, ਬਜਵੇਂ ਉਪਲਿਧ, ਲਾਇਸੰਸ 

ਬਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਰੰਬਭਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨ੍ਾਲ ਸੰਿੰਬਧਤ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਿਾਰੇ, ਜੋ ਬਕ 

ਆਰੀਆਡਨੇ੍ ਲੈਿਜ਼ ਨੇ੍ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਨ੍ਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨ੍ ਮਾਇਦੰਗੀ ਜਾਂ ਵਾਰਟੰੀ 

ਨ੍ਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 

o (ਤ ਹਾਨੰੂ੍ ਬਮਲਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲਿਾਤ ਗਾਈਡ ਦ ੇਢ ਕਵੇਂ ਅਬਧਆਇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹੇਿਾਂ

ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਲਖੀ ਬਮਲੇਗੀ)


