End of life: Bengali

জীবেনর অবসান
এই তথয্প�িট হেলা জীবেনর েশেষ কী ঘেট এবং এর জনয্ িকভােব পিরক�না করেত হেব েস
স�িকর্ ত৷
এিট আপনােক জানােব েয বািড়েত আপনার পিরচযর্া করা হেল েক আপনােক সাহাযয্ করেত পাের
এবং আপনার জীবেনর েশষ কেয়ক স�ােহ বা িদেন কী আশা করা েযেত পাের৷ এছাড়াও আপনার
মৃতুয্র পের কী করেত হেব েস স�েকর্ আপনার আত্মীয়-�জন ও ঘিন� ব�ু েদর জনয্ এেত তথয্
রেয়েছ৷ আপিন এই অংশিটও পেড় েদখেত চাইেত পােরন৷
এর িকছু তথয্ পড়েত িগেয় আপনার মন খারাপ হেয় েযেত পাের৷ একজন ঘিন� আত্মীয়, ব�ু বা
একজন �া�য্েসবা েপশাজীবীেকও এটা পড়েত বলুন৷ তারা আপনােক সহায়তা িদেত পােরন এবং
আপনারা এই তথয্ িনেয় একসােথ আেলাচনা করেত পােরন৷
আমরা আশা কির এই তথয্প�িট আপনার ��গেলার জবাব েদেব৷ যিদ আপনার আর েকােনা
�� থােক, তাহেল আপনার ডা�ার বা নাসর্েক িজে�স করন৷

এই তথয্প�িটর েশেষ আমরা ময্াকিমলান েথেক আেরা িকছু দরকাির তথয্ সংযু� কেরিছ৷ এর
েবিশরভাগই শধুমা� ইংেরিজেত রেয়েছ৷ যিদ আপিন আমােদর কয্া�ার সহায়তা িবেশষ�েদর সােথ
আপনার মাতৃ ভাষায় আেলাচনা করেত চান, ইংেরিজ ছাড়া অনয্ানয্ ভাষাভাষীেদর জনয্ আমােদর
েদাভাষীরা রেয়েছন৷
আপিন েসামবার েথেক শ�বার, সকাল 9টা েথেক রাত 8টার মেধয্ 0808 808 00 00 ন�ের
িবনামূেলয্ ময্াকিমলান সােপাটর্ লাইেন েফান করেত পােরন৷ যিদ আপনার কােন শনেত সমসয্া হয়
তাহেল আপিন 0808 808 0121 ন�ের েট�টেফান, বা েট�ট িরেল বয্বহার করেত পােরন৷
অথবা আপিন macmillan.org.uk ওেয়বসাইট েদখেত পােরন৷
এই পৃ�ায় আেছ
•

আপনার েকমন অনুভূিত হেত পাের

•

আেগ েথেক পিরক�না করা

•

বািড়েত েক আপনার যত্ন িনেত পাের

•

জীবেনর েশষ কেয়ক স�াহ

•

জীবেনর েশষ কেয়ক িদন

•

মৃতুয্র কাছাকািছ

•

মৃতুয্র পের
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আপনার েকমন অনুভূিত হেত পাের
আপিন আপনার জীবেনর েশষ �াে�র িদেক এিগেয় যাে�ন এই খবরটা েশানা খুব কিঠন হেত
পাের৷ আপনার অেনকগেলা িভ� িভ� ধরেনর অনুভূিত হেত পাের৷ আপনার মেন হেত পাের েয এটা
ঘটাটা খুবই অনয্ায় হে�৷ ভিবষয্েত কী হেব তা িনেয় আপিন ভয় েপেত পােরন৷ আপিন িনেজেক
কা�ারত বা িবষ� অব�ায় েদখেত পােরন এবং এই সব অনুভূিতর সােথ িকভােব মািনেয় িনেত হেব
েস িবষেয় অিনি�ত হেয় পড়েত পােরন৷
আপনার েকমন অনুভূিত হে� েস িবষেয় আপনার পিরবার ও ব�ু েদরেক বলেল আপনার সাহাযয্
হেত পাের৷ েসইসােথ আপিন আপনার ডা�ার বা নােসর্র সােথ কথা বলেত পােরন৷ এছাড়াও আপিন
ময্াকিমলােনর একজন কয্া�ার সহায়তা িবেশষে�র সােথ কথা বলেত পােরন৷
েয িদনগেলােত আপনার ভােলা েবাধ হেব েসগেলা স�বত আপনার জনয্ ভােলা িদন িহেসেব কাটেব
এবং েয িদনগেলােত আপনার শি� কম থাকেব েসগেলা আপনার জনয্ খারাপ িদন িহেসেব পার
হেব৷ অেনক মানুেষর জেনয্ই আেগ েথেক পিরক�না করা এবং আপনার যখন ভােলা লাগেব েস
িদনগেলা ভােলাভােব কােজ লাগােনা গর�পূণ৷
র্ আপিন আপনার পিরবার বা ব�ু েদর সােথ চমৎকার
িকছু করেত চাইেত পােরন৷ এছাড়াও আপিন গর�পূণর্ িকছু করেত চাইেত পােরন, েযমন উইল করা
বা আপনার অে�য্ি�ি�য়ার পিরক�না করা৷
ধমর্ ও আধয্ািত্মকতা জীবেনর েশষ �াে� এেস, মানুষ �ায় ে�ে�ই ধমর্ িব�াস বা আধয্ািত্মক
অনুভূিত স�েকর্ আেরা েবিশ সেচতন হেয় ওেঠ৷ শি�শালী ধম�য় অনুভূিতস�� মানুেষরা �ায়
সমেয়ই এটােক অতয্� উপকারী িহেসেব েপেয় থােকন৷ অনয্রা তােদর ধম�য় িব�ােসর �িত ��
করেত পােরন অথবা মৃতুয্র পর আর েকােনা জীবন আেছ িকনা েস িবষেয় িচ�া করা শর করেত
পােরন৷
েকােনা েকােনা বয্ি� �াথর্না বা েমিডেটশেন �া��য্ খুঁেজ পান৷ অনয্রা তােদর জনয্ �াথর্না করেছ
এই িবষয়িট জানেত পারাটা অেনক মানুেষর জেনয্ই সহায়ক হেয় থােক৷
আপিন একজন চয্াপিলন, িমিন�ার, ি��, রাি� বা অনয্ানয্ ধম�য় েনতােদর সােথ কথা বলেত
পােরন, এমনিক আপিন িকেস িব�াস কেরন েস স�েকর্ আপিন িনি�ত না হেলও৷ আধয্ািত্মক ও
ধম�য় েনতারা সাহাযয্ করেত অভয্�, এবং আপিন মেনর শাি� খুঁেজ েপেত পােরন৷

আেগ েথেক পিরক�না করা
উইল করা যিদ আপিন উইল কের না থােকন তাহেল উইল করাটা গর�পূণ৷
র্ আপনার িবষয়স�দ ও বািড়-ঘর যােত আপনার পছে�র মানুষেদর কােছ যায় তা িনি�ত করার একমা� উপায়
হেলা উইল করা৷
আপনার উইল একিট আইিন দিলল এবং আপনােক এটা অবশয্ই যথাযথভােব িলখেত হেব৷ আপনার
উইল েলখার সময় সাধারণত একজন আইনজীবী বয্বহার করাটাই সবেচেয় ভােলা৷ আপনার ই�াগেলা
��ভােব বণর্না করা হেয়েছ এবং েসগেলা আপনার ই�া অনুযায়ী পালন করার িবষয়িট তারা
িনি�ত করেবন৷ যিদ একজন আইনজীবী খুঁেজ েবর করেত আপনার সাহােযয্র দরকার হয় তাহেল
আপিন ল’ েসাসাইিটর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন (এই তথয্পে�র েশেষ েদখুন)৷
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আপনার অে�য্ি�ি�য়ার পিরক�না করা আপিন আপনার িনেজর অে�য্ি�ি�য়ার পিরক�না করেত
চাইেত পােরন৷ আপিন িক চান আপনােক কবর েদয়া েহাক নািক পুিড়েয় েফলা েহাক, আপিন েকান
ধরেনর সািভর্ স চান, আপিন েকান গানগেলা পছ� করেবন, এবং আপিন েকান জামাকাপড়গেলা
পরেত চান েস িবষেয় আপিন িচ�া করেত পােরন৷
আপনার পিরবার ও ব�ু েদর সােথ আপনার অে�য্ি�ি�য়া স�েকর্ কথা বলাটা উপকারী হেত পাের৷
তােদরও ধারণা থাকেত পাের যা তােদরেক িবদায় জানােত সাহাযয্ করেব৷ আপিন কী চান েস
িবষেয় আপিন িস�া� িনেয় েফলেল, আপনার ই�াগেলা িলেখ েফলুন যােত আপনার পিরবার ও
ব�ু রা েসগেলা পালন করেত পােরন৷

বািড়েত েক আপনার যত্ন িনেত পাের
যত্ন েনয়াটা একটা কিঠন কাজ হেত পাের, তাই আপনার ও আপনার পিরচযর্াকারীেদর আপনােদর
�েয়াজনীয় সহায়তা পাওয়াটা গর�পূণ৷
র্ এমন অেনক মানুষ আেছ যারা সাহাযয্ করেত পােরন৷
আপনার িজিপ
আপিন বািড়েত থাকার সময়, আপনার িজিপ (পািরবািরক ডা�ার) আপনার িচিকৎসা স�িকর্ ত
পিরচযর্ার দািয়ে� থাকেবন৷ িতিন সাহাযয্ করেত পারেবন যিদ:
• আপনার ল�ণগেলার েকােনা পিরবতর্ ন স�েকর্ আপিন উি�� থােকন
• আপনার অব�া আেরা খারােপর িদেক েগেল কী ঘটেত পাের েস স�েকর্ আপিন কথা বলেত
চান
• বািড়েত নািসর্ং েসবা বা অনয্ েকােনা সাহাযয্ িকভােব েপেত পােরন েস স�েকর্ আপনার
পরামেশর্র দরকার হয়৷
িডি�� নাসর্
িডি�� নাসর্রা (িডএন) িজিপ’র সােথ ঘিন�ভােব কাজ কেরন৷ তারা আপনার বািড়েত যােবন
এবং আপনার পিরচযর্ার চািহদাগেলা বয্ব�াপনা করেবন৷ তারা আপনােক েযভােব সাহাযয্ করেত
পােরন:
•
•
•
•
•
•

•

আপনার পিরচযর্ার বয্ব�াপনা করা - যিদ আপনার অনয্ েকােনা বয্ি�র সাহােযয্র দরকার
হয়, তাহেল আপনার িডএন তােদর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন
আপনার িদেক েখয়াল েরেখ এবং আপনার েকােনা ল�ণ েদখা িদেল েসগেলার িচিকৎসা কের
ইনেজকশন িদেয় এবং ে�িসং বদেল িদেয়
িকভােব আপনার �েক বয্থা হওয়া এড়ােনা যায় েস িবষেয় পরামশর্ িদেয়
টয়েলেটর সমসয্া, েযমন টয়েলেটর েবগ িনয়�ণ করেত না পারা ও েকা�কািঠনয্ স�েকর্
পরামশর্ িদেয়
সাজ-সর�াম সরবরাহ কের, েযমন আপনার �ক যােত বয্থা না কের েস িবষেয় সাহাযয্
করার জনয্ েচয়ার কুশন বা িবেশষ েতাষক িদেয়, অথবা কেমাড, ইউিরনাল বা েবডপয্ান
িদেয়
িকভােব আপনােক নাড়াচাড়া করােত হেব এবং আপনার যত্ন িনেত হেব েসই িবষয়গেলা
আপনার আত্মীয়-�জন বা পিরচযর্াকারীেদরেক েদিখেয় িদেয়৷

ময্াকিমলান তথয্প� 2013-এর পৃ�া 15 এর 3: জীবেনর অবসান

িডি�� নাসর্রা �ায় সমেয়ই িবেশষ� �শমন েসবা �দানকারী নাসর্েদর সােথ কাজ কের থােকন
(00–00 পৃ�া েদখুন)৷ তারা আপনােক ও আপনার পিরচযর্াকারীেদরেক সহায়তা িদেত পােরন যােত
আপিন বািড়েত থাকেত পােরন৷
েমির কুির নািসর্ং সািভর্ স
েমির কুির নাসর্রা েসই সব বয্ি�েদরেক েসবা িদেয় থােকন যারা তােদর জীবেনর েশষ পযর্ােয়র
কাছাকািছ চেল এেসেছন৷ তারা মানুেষর বািড়েত যান এবং সারারাত ধের েসবা িদেত পােরন, অথবা
িদেনর েকােনা অংেশ েসবা িদেত পােরন৷ এর ফেল আপনার পিরচযর্াকারীরা রােত ভােলাভােব ঘুমােত
পারেবন অথবা িদেনর েবলায় িব�াম িনেত পারেবন৷ এছাড়াও নাসর্রা আপনার অনুভূিতর সােথ
মািনেয় িনেত আপনােক সাহাযয্ করেবন৷
েমির কুির নাসর্রা িবনামূেলয্ েসবা িদেয় থােকন৷ িক� েসখােন সাধারণত একটা সীমা থােক েয
আপিন কত ঘন ঘন একজন েমির কুির নাসর্ েপেত পারেবন৷ আপনার িডি�� নাসর্ বা িজিপ
আপনার জনয্ একজন েমির কুির নােসর্র বয্ব�া করেবন৷
কিমউিনিট িবেশষ� �শমন েসবা দল
এরা হেল িবেশষ� নাসর্ ও ডা�ার৷ কয্া�ােরর মত েরােগর সােথ যারা মািনেয় চলেছন তােদরেক ও
তােদর পিরবােরর সদসয্েদরেক তারা সহায়তা িদেয় থােকন৷
আপনার িবেশষ� েসবা বা পিরচযর্ার দরকার হেল, েযমন আপনার যিদ এমন েকােনা ল�ণ থােক
যার জনয্ সাহােযয্র দরকার হয় তাহেল আপনােক একিট �শমন েসবা দেলর কােছ েরফার করা
হেত পাের৷ তারা আপনার বািড়েত এেস আপনার সােথ েদখা করেত পােরন৷
বািড়েত পিরচযর্াকারী দেলর েসবাসদন
যিদ আপিন বািড়েত মারা েযেত চান, িকছু িকছু েসবাসদেন নাসর্ ও পিরচযর্াকারীরা আেছন যারা
আপনার বািড়েত আপনার জনয্ পিরচযর্া িদেত সাহাযয্ করেত পােরন৷ এই েসবা সাধারণত আপনার
জীবেনর েশষ কেয়ক স�ােহ েদয়া হেয় থােক৷ আপনার কিমউিনিট িবেশষ� �শমন েসবা নাসর্
আপনার জনয্ এটার বয্ব�া করেবন৷
সমাজকম�/েকয়ার ময্ােনজার
সমাজকম�রা ঘেরর কাজ, বাজার ও রা�া করার কােজ সাহােযয্র বয্ব�া করেত পােরন, অথবা গা
েধায়া ও েপাশাক পরােনার মত কােজ সাহাযয্ করার জনয্ কােরা বয্ব�া করেত পােরন৷ যিদ
আপনার এই ধরেনর সাহােযয্র দরকার হয়, তাহেল আপনার জনয্ এই কাজগেলা করার জনয্ তারা
েকােনা েলাক েজাগাড় কের িদেত পােরন৷ আপনার চািহদাগেলার িদেক ল�য্ রাখার জনয্ েসাশয্াল
ওয়াকর্ ারেক বলার জনয্ আপিন বা আপনার ডা�ার বা িডি�� নাসর্ একজন েসাশয্াল ওয়াকর্ ােরর
সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন৷ যিদ আপনার সামথর্য্ থােক, তাহেল এই সাহােযয্র খরচ েমটােনার
জনয্ আপনােক বলা হেত পাের৷
অকুেপশনাল েথরািপ�
আপনােক হাঁটাচলায় এবং আপনার িনেজর কাজগেলা করার ে�ে� সাহাযয্ করার জনয্ অকুেপশনাল
েথরািপ�রা সাজসর�াম িদেত পােরন৷ আপনার েকান সর�ামগেলা দরকার তা েদখার জনয্ তারা
আপনার বািড়েত যােবন৷ এগেলার মেধয্ থাকেত পাের িসিঁ ড়র েরইল, ধরার েরইল এবং আপনার
শাওয়ার বা েগাসেলর জনয্ সর�ামগেলা৷
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এছাড়াও অকুেপশনাল েথরািপ� আপনােক েছাটখােটা য�পািত স�েকর্ এবং আপিন েকাথা েথেক
েসগেলা িকনেত পােরন েসই িবষেয় পরামশর্ িদেত পােরন৷ েযমন দুই-হাতলিবিশ� মগ ও িবেশষ
ছু ির-চামচ৷
আপনার সাহােযয্র দরকার হেল আপনার নাসর্ বা ডা�ার আপনােক অনয্েদর কােছ েরফার করেত
পােরন৷ এছাড়াও আপনার এলাকায় েকান ধরেনর সাহােযয্র বয্ব�া আেছ েসই িবষেয়ও তারা
আপনােক জানােবন৷

জীবেনর েশষ কেয়ক স�াহ
জীবেনর েশষ কেয়ক স�ােহ, আপিন িনেচর কেয়কিট পিরবতর্ ন স�েকর্ সেচতন হেয় উঠেত পােরন৷
আেবগগত পিরবতর্ ন
আপনার িবিভ� ধরেনর অনুভূিত হেত পাের যার মেধয্ রেয়েছ উে�গ, দুি��া, আতংক, রাগ,
িবষ�তা ও হতাশা৷ আপিন মৃতুয্র মুেখামুিখ অব�ায় থাকেল দুি��া বা উে�গ হওয়াটাই �াভািবক৷
আপনার পিরবার বা আপনার নােসর্র সােথ কথা বলেল তা আপনার ভােলা লাগার ে�ে� সহায়ক
হেত পাের৷ িকছু িকছু বয্ি� এমন কােরা সােথ কথা বলেত পছ� কেরন যােক িতিন েচেনন না,
েযমন একজন কাউে�লর৷ আপনার ডা�ার বা নাসর্ আপনােক এমন কােরা কােছ েরফার করেত
পােরন৷
শারীিরক পিরবতর্ ন ও ল�ণসমূহ
�াি� ও শি�র অভাব শি� না থাকা এবং আপনার িনেজর কাজগেলা করেত না পারাটা �াভািবক৷
িদেনর েবলায় আপনার �চু র িব�াম েনয়ার দরকার হেত পাের৷ ধীের ধীের করন এবং েয সব
কােজ আপনার খুব �াি� লােগ, েযমন গা েধায়া ও জামাকাপড় পরা, েসগেলার জনয্ সাহাযয্ িনন৷
েকােনা েবলার খাবার বাদ েদেবন না৷ িনয়িমতভােব অ� পিরমাণ খাবার খাওয়ার েচ�া করন৷
ঘুেমর সমসয্া িকছু িকছু বয্ি� রােত ভােলাভােব ঘুমােত পােরন না৷ এর েপছেন অেনকগেলা কারণ
থাকেত পাের৷ উদাহরণ�রপ, আপিন উি�� থাকেত পােরন অথবা আপনার এমন েকােনা ল�ণ
থাকেত পাের যার কারেণ আপনার অসুিবধা হে�৷ আপিন ভােলাভােব ঘুমােত না পারেল আপনার
ডা�ার বা নাসর্েক বলুন যােত তারা সাহাযয্ করেত পােরন৷
আপনােক ঘুমােত সাহাযয্ করার জনয্:
• আেলা ও শ� কমােনার বয্ব�া করন, এবং আপনার খুব েবিশ গরম বা ঠা�া লাগেছ না
তা িনি�ত করন
• িবছানায় যাওয়ার আেগ একিট গরম পানীয় পান করন, িক� কয্ােফইন বা অয্ালেকাহল
এিড়েয় চলুন
• িবছানায় যাওয়ার এক ঘ�া আেগ েথেক েয েকােনা ি�ন বয্বহার করা এিড়েয় চলুন, েযমন
িটিভ ি�ন বা কি�উটােরর ি�ন
• আপিন িবছানায় যাওয়ার আেগ একিট িশিথলকারক িসিড বা িডিভিড বয্বহার করন,
অথবা েকােনা �শাি�দায়ক িমউিজক শনুন৷
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বয্থা আপনার বয্থা হেল আপনার ডা�ার বা নাসর্েক জানান৷ তারা আপনােক এ িবষেয় সাহাযয্
করেবন এবং আপনার �েয়াজন হেল তারা আপনােক বয্থানাশক ওষুধ েদেবন৷
অেনক ধরেনর বয্থানাশক ওষুধ আেছ৷ আপনার বয্থার জনয্ েকানটা সবেচেয় ভােলা হেব েস িবষেয়
আপনার ডা�ার বা নাসর্ িস�া� েনেবন৷ িবিভ� ধরেনর বয্থানাশক ওষুেধর মেধয্ রেয়েছ:
•
•
•
•
•

সাধারণ বয্থানাশক ওষুধ, েযমন পয্ারািসটামল
মাঝাির ধরেনর শি�শালী বয্থানাশক ওষুধ, েযমন েকািডন ও �ামাডল
শি�শালী বয্থানাশক ওষুধ, েযমন মরিফন, অি�েকাডন, েফ�ািনল ও ডায়ামরিফন
�দাহ-িবেরাধী ওষুধ, েযমন আইবুে�ােফন
�ায়ুর বয্থার জনয্ বয্থানাশক ওষুধ, েযমন গাবােপি�ন ও ে�গাবািলন৷

কখন বয্থানাশক ওষুধ িনেত হেব েস িবষেয় সব সময় আপনার ডা�ােরর িনেদর্ শনা েমেন চলুন৷
েবিশরভাগ ওষুধ সবেচেয় ভােলাভােব কাজ কের যখন েসগেলা িদেনর েবলায় িনয়িমত সমেয় েনয়া
হয়৷
বয্থানাশক ওষুধগেলা সাধারণত টয্াবেলট, তরল ওষুধ, বা �েকর উপর লাগােনা পিট িহেসেব েদয়া
হয়৷ যিদ আপিন িগলেত না পােরন অথবা বিমর ভাব থােক, তাহেল আপনােক ইনেজকশেনর মাধয্েম
অথবা িসির� �াইভার নামক একিট েছাট বহনেযাগয্ পাে�র মাধয্েম ওষুধগেলা েদয়া হেত পাের৷ এ
িবষেয় আপনার নাসর্ বা ডা�ার আেরা েবিশ কের বয্াখয্া করেত পারেবন৷
মাঝাির ধরেনর শি�শালী ও শি�শালী বয্থানাশক ওষুেধর কারেণ িঝমুিন, বিম ভাব ও
েকা�কািঠনয্ হেত পাের৷ সাধারণত কেয়ক িদন পর িঝমুিনর ভাব েকেট যায়৷ যিদ আপনার বিমর
ভাব থােক, তাহেল বিম-�িতেরাধী ওষুধ সাহাযয্ করেত পাের৷ সাধারণত কেয়ক িদেনর মেধয্ই বিমর
ভাব কেম যায়৷ েকা�কািঠনয্ সাধারণত েদখা িদেয় থােক৷ মাঝাির ধরেনর শি�শালী ও শি�শালী
বয্থানাশক ওষুধ �হণকারী বয্ি�েদর িনয়িমতভােব েজালাপ বা লয্াে�িটভ েনয়া দরকার৷ এ িবষেয়
আপনার ডা�ার, নাসর্ বা ফামর্ািস� আপনােক আেরা েবিশ তথয্ জানােত পারেবন৷
আপনার বয্থা কমােনার জনয্ আপিন করেত পােরন এমন সাধারণ িকছু কাজ থাকেত পাের৷ েযমন,
আপিন একিট আরামদায়ক ভি�েত বসেত বা শেত পােরন৷ এছাড়াও আপিন বয্থার জায়গায় গরম
বা ঠা�া ব� বয্বহার করেত পােরন৷
বিম ভাব ও বিম করা আপনার অসু�তার কারেণ, এবং কখেনা কখেনা আপনার ওষুধগেলার
কারেণ আপনার বিম ভাব হেত পাের বা আপিন বিম করেত পােরন৷ যিদ এটা ঘেট, তাহেল
আপনার ডা�ার বা নাসর্ আপনােক বিম-�িতেরাধী ওষুধ িদেত পােরন৷ আপিন এগেলােক টয্াবেলট
িহেসেব �হণ করেত পােরন, িক� যিদ আপিন টয্াবেলট িগলেত না পােরন তাহেল আপিন অনয্
উপায়গেলা েচ�া কের েদখেত পােরন৷ এ িবষেয় আপনার ডা�ার বা নাসর্ আপনােক আেরা তথয্
জানােবন৷ যিদ আপনার বিমর ভাব হয় তাহেল আদা চা, িজ�ার িবয়ার বা িজ�ার িব�ু ট খাওয়ার
েচ�া করন৷ বু�দ
ু যু� পানীেয় চু মুক িদন এবং কম কের িক� ঘন ঘন খােবন৷
ওজন হারােনা এবং �ু ধা কেম যাওয়া আপনার ওজন কেম েযেত পাের, এবং এটা আপনার ও
আপনার আত্মীয়-�জনেদর জনয্ মন খারােপর কারণ হেত পাের৷
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সময় েপিরেয় যাওয়ার সােথ সােথ, আপনার খাওয়ার ই�া নাও হেত পাের৷ অ� পিরমােণ উ�কয্ালিরযু� খাবার েবিশ ঘন ঘন খাওয়ার েচ�া করন এবং অ� অ� কের না�া খােবন৷
আপিন আপনার জীবেনর �ায় েশষ�াে� েপৗঁেছ েগেল, আপনার েকােনা িকছু খাওয়ার ই�া নাও হেত
পাের৷ িনেজেক খাওয়ার জনয্ েজার করেবন না৷ আপনার ভােলা লােগ এমন িকছু একটা অ�
পিরমােণ �হণ করন৷ পুি�কর পানীয় েযমন িব� আপ (Build Up®) ও কম�ান (Complan®)
�হণ করাটা আপিন সহজ িহেসেব েদখেত পােরন৷ আপিন েকিমে�র েদাকান েথেক বা িকছু িকছু
সুপারমােকর্ ট েথেক এগেলা িকনেত পােরন৷
েকা�কািঠনয্ অেনক েলােকর
অথবা যেথ� পিরমােণ খান
থােক৷ আপনার েকা�কািঠনয্
তারা আপনােক েজালাপ বা

েকা�কািঠনয্ হেয় থােক৷ এর কারণ হেলা তারা হাঁটাচলা কেরন না
না ও পান কেরন না৷ িকছু িকছু ওষুেধর কারেণও েকা�কািঠনয্ হেয়
েদখা িদেল আপনার ডা�ার বা নাসর্েক জানান৷ সাহাযয্ করার জনয্
লয্াে�িটভ িদেত পােরন৷ �চু র পিরমােণ তরল পদাথর্ পান করন৷

�াসক� আপনার �াসক� েদখা িদেল আপনার ডা�ার বা নাসর্েক বলুন৷
আপনার �াস-��ােস সাহাযয্ করার জনয্ আপনার বসার বা দাঁড়ােনার সবেচেয় ভােলা জায়গািট
আপনার নাসর্ আপনােক ও আপনার পিরচযর্াকারীেদরেক েদিখেয় িদেত পােরন৷ গা-েধায়া ও জামাকাপড় পরার মত কাজগেলা বেস বেস করন৷ যিদ আপনার �াসক� হয়, তাহেল আপনার মুেখর
উপর বাতাস েদয়ার জনয্ একিট ঠা�া ফয্ান বয্বহার করন অথবা একিট েখালা জানালার পােশ
বসুন৷ যিদ আপিন আেরকিট রেম থাকা কােরা সােথ কথা বলেত চান, তাহেল একিট েবিব
মিনটর/অয্ালামর্ বয্বহার করন যােত আপনােক দাঁড়ােত না হয়৷
আপনার �াস-��ােস সাহাযয্ করার জনয্ আপনার ডা�ার আপনােক ওষুধ িদেত পােরন৷ আপনার
�েয়াজন হেল আপিন বািড়েত অি�েজনও েপেত পােরন৷
মুেখর সমসয্াগেলা আপনার মুখ শ� হেয় েযেত পাের অথবা আপনার আলসার বা সং�মণ হেত
পাের৷ আপনার �হণ করা ওষুধগেলার কারেণ কখেনা কখেনা এই সমসয্াগেলা আেরা খারােপর িদেক
েযেত পাের৷ আপনার মুেখ েকােনা সমসয্া েদখা িদেল আপনার ডা�ার বা নাসর্েক জানান যােত
তারা েসগেলার িচিকৎসা করেত পােরন৷
আপনার মুখ পির�ার রাখার মাধয্েম আপিন সাহাযয্ করেত পােরন৷ ে�ারাইডযু� টু থেপ� িদেয় িদেন
দুইবার আপনার দাঁত মাজেবন৷ আপনার মুেখ বয্থা থাকেল বা�ােদর নরম টু থ�াশ বয্বহার করন৷
যিদ আপনােক মাউথওয়ােশর বয্ব�াপ� েদয়া হয় তাহেল িনেদর্ শনা অনুযায়ী েসিট বয্বহার করন৷
আপনার মুখেক শ� করেত পাের বা মুেখ অ�ি� সৃি� করেত পাের এমন িজিনস কিমেয় েফলুন,
েযমন কয্ােফইন, অয্ালেকাহল বা ধূমপান৷ যিদ আপনার মুখ শ� হেয় যায়, তাহেল টিনক ওয়াটার
চু মুক িদেয় পান করন, বরেফর টু করা িচবান বা িচিন-মু� গাম িচবান৷
কিঠন ল�ণগেলা িনয়�ণ �ায় ে�ে�ই আপনার ল�ণগেলার িচিকৎসা বািড়েত করা যােব, িক�
কখেনা কখেনা েসবাসদেন বা হাসপাতােল েসগেলার িচিকৎসা করার দরকার হেত পাের৷ এ িবষেয়
আপনার ডা�ার বা নাসর্ আপনার সােথ কথা বলেবন৷ আপিন িকছু টা ভােলা েবাধ করেল, আপিন
সাধারণত আবােরা বািড়েত েযেত পারেবন৷
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জীবেনর েশষ কেয়ক িদন
জীবেনর েশষ কেয়ক িদেন মানুেষর িবিভ� ধরেনর অিভ�তা হেয় থােক৷ িঠক কী ঘটেব এবং কখন
ঘটেব তা জানাটা কিঠন হেত পাের৷ সাধারণত আপিন ধীের ধীের খুব দুবল
র্ হেয় পড়েবন এবং
আপনার শি� কেম যােব৷ আপনার েয অিভ�তাগেলা হেত পাের:
•
•
•
•
•

হাঁটাচলা করেত অসুিবধা হেত পাের এবং আপনার িবছানা েথেক উেঠ েচয়াের বসেত
সাহােযয্র দরকার হেত পাের
িদেনর েবিশরভাগ অংশ বা পুেরা িদনই িবছানায় কাটােনার দরকার হেত পাের
আপনার চারপােশর িজিনসপে�র �িত এবং আপিন যােদর কথা িচ�া কেরন, েযমন আপনার
ঘিন� পিরবােরর �িত আ�হ হািরেয় েফলেত পােরন
�চু র পিরমােণ ঘুমােত পােরন এবং েজেগ থাকার সময় িঝমুিন আসেত পাের
িব�াি� লাগেত পাের এবং আপিন �� েদখেছন িকনা েস িবষেয় অিনি�ত েবাধ করেত
পােরন৷

শারীিরক পিরচযর্া
যারা আপনার েদখােশানা করেবন তােদরেক আপনার অেনক যত্ন িনেত হেব৷ যিদ আপনার পিরবােরর
সদসয্রা আপনার েদখােশানা কেরন এবং আপনার গা ধুইেয় িদেত তােদর সাহােযয্র দরকার হয়,
তাহেল আপনার নাসর্ এর বয্ব�া করেত পােরন৷ আপনােক িকভােব িনরাপেদ নাড়াচাড়া করােত হেব
তাও তারা আপনার পিরবারেক েদিখেয় িদেত পােরন৷
আপনার মুখ শ� হেয় েযেত পাের এবং িনয়িমতভােব আ�র্ তা সরবরাহ করার দরকার হেত পাের৷
আপনার নাসর্ মাউথেকয়ার ি�ক িনেয় আসেত পােরন (বড় কটন বােডর মত েদখেত) এবং
এগেলা িকভােব বয্বহার করেত হয় তা আপনার পিরচযর্াকারীেদরেক েদিখেয় িদেত পােরন৷ এছাড়াও
আপনার েঠাঁট শ� হেয় যাওয়া ও েফেট যাওয়া ব� করার জনয্ তারা আপনার েঠাঁেট িলপ বাম
লািগেয় িদেত পােরন৷
আপনার �েক বয্থা হওয়া আটকােনার জনয্, আপনার পিরচযর্াকারী আপনার �েক আ�র্ তার বয্ব�া
করেত হেব এবং িনয়িমতভােব আপনার অব�ান বদলােনার জনয্ আপনােক সাহাযয্ করেত হেব৷
যখন আপিন িনেজ নড়াচড়া করেত পারেবন না তখন নাসর্রা আপনার পিরচযর্াকারীেদরেক েদিখেয়
িদেত পােরন েয িকভােব আপনােক আরামদায়ক অব�ােন রাখেত হেব৷
এমন অেনক সময় থাকেত পাের যখন আপনার েকােনা িকছু করার দরকার হেব না৷ আপিন শা�
হেয় শেয় থাকেত পােরন এবং আপনার আত্মীয়-�জন ও ব�ু রা আপনার সােথ বেস থাকেত পােরন৷
আপিন কথা বলেত চান িকনা অথবা িনেজ িনেজ িকছু সময় কাটােত চান িকনা তা তােদরেক
জানান৷ আপিন আপনার ি�য় িমউিজক শনেত চাইেত পােরন৷
ল�ণসমূহ
কখেনা কখেনা আপনার নাসর্ বা ডা�ার আপনার ওষুধ বদেল িদেত পােরন৷ আপনার আর �েয়াজন
েনই এমন েয েকােনা ওষুধ তারা ব� কের িদেত পােরন৷ যিদ আপনার নতু ন ল�ণ েদখা েদয়,
তাহেল আপনােক নতু ন ওষুধ েদয়া হেত পাের৷

ময্াকিমলান তথয্প� 2013-এর পৃ�া 15 এর 8: জীবেনর অবসান

যিদ আপনার িগলেত অসুিবধা হয়, তাহেল আপনার ওষুধগেলা ইনেজকশেনর মাধয্েম, �েকর উপর
লািগেয় েদয়া পিটর মাধয্েম, অথবা একিট েছাট বহনেযাগয্ পাে�র মাধয্েম েদয়া েযেত পাের (বয্থা
স�িকর্ ত অংশিট েদখুন)৷ আপনার িবেশষ� নাসর্ বা ডা�ার বািড়েত িকছু ওষুধ ইনেজকশেনর
মাধয্েম েনয়ার বয্ব�া কের িদেত পােরন৷ আপনার �েয়াজন হেল আপনার িডি�� নাসর্ আপনােক
এগেলা েদেবন৷
েকােনা েকােনা বয্ি�র িনেচর ল�ণগেলা েদখা েদয়৷ আপিন এই ল�ণগেলা স�েকর্ সেচতন থাকার
স�াবনা েনই, কারণ আপিন ঘুেম থাকেবন৷
�াস-��ােস পিরবতর্ ন আপনার �াসনালীগেলােত কখেনা কখেনা তরল পদাথর্ সংগৃহীত হেত পাের৷ এর
ফেল আপনার �াস-��ােসর সময় আওয়াজ হেত পাের িক� এর ফেল সাধারণত আপনার য�ণা
হেব না৷ এেত সাহাযয্ করার জনয্ আপনার ডা�ার বা নাসর্ আপনােক ওষুধ িদেত পােরন৷
অি�রতা িকছু িকছু বয্ি� অি�র হেয় পেড়ন৷ �ায় ে�ে�ই এটা ঘেট থােক যিদ তারা উি��
থােকন৷ আপনােক িশিথল হেত ও ঘুিমেয় পড়েত সাহাযয্ করার জনয্ ওষুধ েদয়া হেত পাের৷
পিরবােরর একজন ঘিন� সদসয্ বা একজন ধম�য় েনতা আপনার সােথ বসেল, কথা বলেল বা
�াথর্না করেলও আপনার জনয্ সহায়ক হেত পাের৷
মূ�াশেয় পিরবতর্ ন আপিন আপনার মূ�াশয় িনয়�ণ নাও করেত পােরন৷ আপনার নাসর্ আপনার
জনয্ িবেশষ ধরেনর িবছানার চাদর ও পয্াড িদেত পােরন৷ মূ� েবর কের েনয়ার জনয্ তারা
আপনার মূ�াশেয় একিট নল (কয্ােথটার) �েবশ করােত পােরন৷
আপনার ল�ণগেলার েকােনািট স�েকর্ আপনার পিরচযর্াকারীরা উি�� থাকেল তারা আপনার িজিপ
বা নােসর্র সােথ েযাগােযাগ করা উিচত৷

মৃতুয্র কাছাকািছ
মৃতুয্ হেত যাে�, এই িবষয়িট স�েকর্ িচ�া করাটা অতয্� আত�জনক হেত পাের৷ কী ঘটেব েস
স�েকর্ িচ�া হওয়াটাই �াভািবক৷
আপিন মৃতুয্র কাছাকািছ চেল েগেল েকােনা আচার অনুি�ত করা, বা েদায়া পড়া েহাক বেল আপিন
চাইেত পােরন৷ আপনার সােথ একজন আধয্ািত্মক বা ধম�য় েনতা থাক বেল আপিন চাইেত পােরন৷
আপিন কী চান েস স�েকর্ আপনার আত্মীয়-�জনেদরেক বেল রাখুন যােত েসটা ঘটার িবষয়িট
তারা িনি�ত করেত পােরন৷
কী ঘেট
অেনক মানুেষরই খুব শাি�েত মৃতুয্ ঘেট থােক৷ আপিন সাধারণত গভীর ঘুেম তিলেয় যােবন এবং
েদখেত পােবন েয েজেগ ওঠাটা কিঠন হেব৷
সাধারণত আপিন এতটা গভীর ঘুেম তিলেয় যােবন েয আপিন আর েজেগ উঠেত পারেবন না৷
আপিন হয়েতা তখেনা শনেত পারেবন ও জানেত পারেবন েয পিরবােরর সদসয্রা ও ব�ু রা
কাছাকািছ আেছ৷ িকছু িকছু বয্ি�র ে�ে� এমন ঘেট েয তারা েজেগ থােকন এবং কথা বলেত
পােরন, এবং তারপর আবার গভীর ঘুেম তিলেয় যান৷
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যিদ আপিন বািড়েত থােকন এবং এমন িকছু ঘেট যা আপনার পিরচযর্াকারীেদরেক উি�� কের,
তাহেল তারা আপনার নাসর্ বা িজিপ’র সােথ েযাগােযাগ করা উিচত৷
আপিন মৃতুয্র কাছাকািছ চেল েগেল, আপনার হাত ও পাগেলা ঠা�া হেয় আসেব এবং আপনার �ক
সামানয্ নীল রং ধারণ করেত পাের৷ এটা �াভািবক৷ আপনার �াস-��াসও বদেল েযেত পাের৷ তা
ধীর হেয় আসেত পাের এবং �িতিট �ােসর মাঝখােন দীঘর্ িবরিত থাকেত পাের৷ অবেশেষ আপনার
�াস-��াস স�ূণভ
র্ ােব ব� হেয় যােব৷
িকছু িকছু সং�ৃ িতেত িব�াস করা হয় েয মৃতুয্র পর িকছু সময় ধের মৃত বয্ি�র মন বা আত্মা
তার েদেহর আেশপােশ থােক৷ অনয্রা িব�াস কেরন েয মন বা আত্মা �ত আেরকিট জায়গায় চেল
যায়৷ িকছু িকছু মানুষ িব�াস কেরন েয এমিনেতই জীবেনর অবসান ঘেট এবং মৃত বয্ি�র মন
বা আত্মার িকছু ই আর অবিশ� থােক না৷

মৃতুয্র পের
এই অংশিট আপনার আত্মীয়-�জন বা পিরচযর্াকারীেদর জনয্ েলখা হেয়েছ, িক� আপিনও এটা পেড়
েদখেত চাইেত পােরন৷
মৃতুয্র �িত �েতয্েক িভ� িভ� ভােব �িতি�য়া েদখায়৷ �থেম আপিন �চ� মানিসক আঘাত েপেত
পােরন বা অসাড় েবাধ করেত পােরন৷ এছাড়াও আপনার খুব মন খারাপ হেত পাের৷ অেনক মানুষ
�ি� েবাধ কেরন েয তােদর আত্মীয় বা ব�ু এখন শাি�েত থাকেত পারেবন৷
েবিশরভাগ সং�ৃ িত ও ধেমর্ িকছু অনুশীলন রেয়েছ েযগেলা তারা মৃতুয্র সময় পালন কের থােক৷
এগেলা পালন করার জনয্ সময় কের িনন৷ এগেলা িনেয় সাহাযয্ করার জনয্ আপনার সােথ একজন
আধয্ািত্মক বা ধম�য় েনতা থাকাটা গর�পূণর্ হেত পাের৷
যিদ আপিন চান, তাহেল মারা যাওয়া বয্ি�র সােথ আপিন িকছু সময় কাটােত পােরন৷ অেনক
মানুষ বসেত ও কথা বলেত বা হাত ধের রাখেত, এবং বয্ি�িটর শা� েচহারা েদখেত চান৷ েসখােন
আপনােক সহায়তা করার জনয্ আপিন একজন আত্মীয় বা ব�ু েক েপেত চাইেত পােরন৷
আপনার িজিপ কী করেবন
আপনার আত্মীয় বািড়েত মারা েগেল আপিন তার িজিপ বা িডি�� নাসর্েক জানােত হেব৷ তার মৃতুয্
িনি�ত করার জনয্ িজিপ বা নাসর্ েসই বািড়েত আসেবন৷ যিদ আপনার িজিপ আেসন, তাহেল িতিন
মৃতুয্র কারণ উে�খ কের আপনােক একিট েমিডেকল সািটর্িফেকট েদেবন এবং ‘েনািটস টু
ইনফরেম�’ নামক একিট ফরম েদেবন৷ এটা আপনােক জানােব েয িকভােব মৃতুয্ িনব�ন করেত
হেব (িনেচ েদখুন)৷ যিদ একজন নাসর্ বা ছু িটেত থাকা ডা�ার আেসন, তাহেল িতিন মৃতুয্ হেয়েছ
তা িনি�ত করেবন িক� আপিন পেরর িদন আপনার িজিপ’র কাছ েথেক েডথ সািটর্িফেকট েনয়ার
দরকার হেত পাের৷
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আপনার অে�য্ি�ি�য়া পিরচালনাকারী কী করেবন
একবার মৃতুয্ িনি�ত করা হেয় েগেল, আপিন অে�য্ি�ি�য়া পিরচালনাকারী বয্ি�র (আ�ারেটকার)
সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন৷ তারা ২৪-ঘ�া ধের েসবা িদেয় থােকন এবং পরবত�েত কী করেত
হেব তা জানােবন৷ অে�য্ি�ি�য়া পিরচালনাকারী বয্ি�েদর িব�ািরত িববরণ আপনার �ানীয়
েফানবুেক অথবা ই�ারেনেট পােবন৷
আপিন যত �ত আসেত বলেবন অে�য্ি�ি�য়া পিরচালনাকারী বয্ি� তত �ত চেল আসেবন৷
অে�য্ি�ি�য়া শর না হওয়া পযর্� বািড়েত আপনার আত্মীেয়র মৃতেদেহর েদখােশানা করার ে�ে�
তার সাহাযয্ েপেত চাইেল তােক জানান৷ অথবা িতিন মৃতেদহিটেক অে�য্ি�ি�য়া পিরচালনাকারী
বয্ি�র চয্ােপেল িনেয় েযেত পােরন৷ আপিন চাইেল আপনার আত্মীেয়র মৃতেদেহর সােথ থাকার জনয্
চয্ােপেল েযেত পােরন৷
অে�য্ি�ি�য়া পিরচালনাকারী বয্ি� আপনার আত্মীয় বা ব�ু র মৃতেদেহর েদখােশানা করেবন৷ এটা
িকভােব করা হেব তা িবিভ� ধমর্ ও সং�ৃ িতেত িবিভ� রকম হেত পাের৷ এর মেধয্ সাধারণত
অ�ভুর্ � থােক মৃতেদহ েধায়া ও শকােনা, এবং েচােখর পাতা ও মুখ ব� কের েদয়া৷ তােক েকান
কাপড় পরােনা েহাক বেল আপিন চান তা অে�য্ি�ি�য়া পিরচালনাকারী বয্ি� আপনােক িজে�স
করেবন৷
েকউ েকউ মৃতেদহ সংর�ণ করেত চান৷ এটা করার জনয্ েদহ েথেক র� েবর কের েফলা হয়
এবং েসই জায়গায় সংর�ক তরল পদাথর্ ভের েদয়া হয়৷ এিট েদহেক পচন েথেক সংরি�ত রােখ৷
এটা অে�য্ি�ি�য়া পিরচালনাকারীর অিফেস করা হেয় থােক৷
মৃতুয্ িনব�ন করা
অে�য্ি�ি�য়ার আেগ আপনােক �ানীয় িনব�েকর অিফেস িগেয় মৃতুয্ িনব�ন করেত হেব৷ এটা পাঁচ
িদেনর মেধয্ করেত হেব (�টলয্াে� আট িদেনর মেধয্)৷ আপনার �ানীয় িনব�েকর অিফেসর
িব�ািরত িববরণ আপনার েফানবুেক আেছ৷ েডথ সািটর্িফেকেটর খােমর উপেরও এই িববরণ থাকেত
পাের৷ মৃতুয্ িনব�ন করেত যাওয়ার আেগ িনব�েকর অিফেস েফান করন, কারণ আপনার
অয্াপেয়�েম� কের যাওয়ার দরকার হেত পাের৷
অে�য্ি�ি�য়ার পিরক�না করা
অে�য্ি�ি�য়া হেলা কােরা জীবনেক উদযাপন করার এবং িবদায় জানােনার একটা উপায়৷
আপনার আত্মীয় বা ব�ু হয়েতা আপনােক তার অে�য্ি�ি�য়ার ই�া স�েকর্ বেলেছন বা তার উইেল
িলেখ েরেখ েগেছন৷ যিদ তারা তা কের থােকন, তাহেল এটা আপনােক তার অে�য্ি�ি�য়ার
পিরক�না করেত সাহাযয্ করেব৷ িকছু িকছু সং�ৃ িত ও ধেমর্ মৃতুয্র পর �ত অে�য্ি�ি�য়া স��
কের েফলা গর�পূণ৷
র্ এটা করার দরকার হেল অে�য্ি�ি�য়া পিরচালনাকারী বয্ি�েক বলুন৷
অে�য্ি�ি�য়া পিরচালনাকারী বয্ি� আপনােক বয্ব�া করেত সাহাযয্ করেবন৷ এছাড়াও আপিন একজন
ধম�য় বা আধয্ািত্মক েনতার কাছ েথেক সাহাযয্ েপেত পােরন৷ যিদ আপনার ি�য়জন তার ই�া
স�েকর্ েকােনা তথয্ েরেখ না যান, তাহেল অে�য্ি�ি�য়ার পিরক�না করার জনয্ অে�য্ি�ি�য়া
পিরচালনাকারী বয্ি� আপনােক িনেদর্ শনা েদেবন৷
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েশাক িকভােব আপনােক �ভািবত করেত পাের
আপনার ঘিন� কােরা মৃতুয্র পর তী� েশাক হওয়া �াভািবক৷ আপনার অনুভূিতশূনয্ লাগেত পাের,
এটা সতয্ নয় বেল মেন হেত পাের, রাগ, অপরাধেবাধ হেত পাের, মৃত বয্ি�েক িফের পাওয়ার
জনয্ ই�া জাগেত পাের বা িবষ�তা েদখা িদেত পাের৷ যিদও �থেম এই অনুভূিতগেলা খুব েজারােলা
হেত পাের, িক� সমেয়র সােথ সােথ এগেলা ধীের ধীের কেম যায়৷
আপনার অনুভূিত স�েকর্ আপনার ঘিন� পিরবার বা ব�ু েদর সােথ কথা বলেল আপনার সাহাযয্
হেত পাের৷ এছাড়াও �ুজ-এর মত এমন িকছু সংগঠন আেছ যারা েশাক�� বয্ি�েদর জনয্ �প
পিরচালনা কের থােক৷
আপনার অনুভূিত িনেয় আপনার ক� হেল আপনার িজিপেক বলুন৷ তারা আপনােক এমন কােরা
কােছ েরফার করেত পােরন িযিন আপনােক সাহাযয্ করেত পারেবন৷

সহায়ক সংগঠনসমূেহর সােথ েযাগােযােগর িববরণ
অ�সর হওয়া কয্া�ার ও জীবেনর েশষ অংেশ পিরচযর্া

Age UK - এইজ ইউেক
Tavis House, 1–6 Tavistock Square, London WC1H 9NA
েফান (ইংলয্া� ও ওেয়লস) 0800 169 6565
েফান (�টলয্া�) 0845 125 9732
েফান (নদর্ ানর্ আয়ারলয্া�) 0808 808 7575
(�িতিদন, 8am–7pm)
www.ageuk.org.uk
ওেয়বসাইট ও পরামশর্ লাইেনর মাধয্েম সম� যু�রােজয্র বৃ� বয্ি�েদর জনয্ তথয্ ও পরামশর্
�দান কের থােক৷ এছাড়াও িনরেপ� ও তথয্বহল তথয্প� ও পরামশর্ স�িকর্ ত িনেদর্ শনা �কাশ
কের৷
Dying Matters - ডাইং েমটাসর্
েফান 08000 21 44 66
www.dyingmatters.org.uk
মুমূষুর্ অব�া, মৃতুয্ ও েশাক স�েকর্ জনসেচতনতা বৃি� কের৷
Marie Curie Cancer Care - েমির কুির কয্া�ার েস�ার
89 Albert Embankment, London SE1 7TP
েফান 0800 716 146 (েসাম-শ�, 9am–5.30pm)
ইেমইল supporter.services@mariecurie.org.uk
www.mariecurie.org.uk
েমির কুির নাসর্রা মুমূষুর্ বয্ি�েদরেক তােদর িনেজেদর বািড়েত, বা েমির কুির েসবাসদেন িদেন
24 ঘ�া, বছের 365 িদন িবনামূেলয্ েসবা িদেয় থােকন৷
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পরামশর্ ও আেবগগত সহায়তা
British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP) - পরামশর্ ও মানিসক
েথরািপর জনয্ ি�িটশ সংগঠন (িবএিসিপ)
BACP House, 15 St John’s Business Park, Lutterworth, Leicestershire LE17 4HB
েফান 01455 883 300
ইেমইল bacp@bacp.co.uk
www.bacp.co.uk
পরামশর্ েসবা স�েকর্ সেচতনতা বৃি� কের এবং যথাযথ পিরেষবা স�েকর্ মানুষেক অবিহত
কের৷ আপিন itsgoodtotalk.org.uk ওেয়বসাইেট একজন েযাগয্ পরামশর্দাতার েখাঁজ করেত
পােরন৷
পিরচযর্াকারীেদর জনয্ সহায়তা
Carers UK - েকয়ারাসর্ ইউেক
েফান (ইংলয্া�, �টলয্া�, ওেয়লস) 0808 808 7777
েফান (নদর্ াণর্ আয়ারলয্া�) 028 9043 9843
(বুধ-বৃহ�িত, 10am–12pm এবং 2–4pm)
ইেমইল advice@carersuk.org
www.carersuk.org
সম� যু�রাজয্জুেড় পিরচযর্াকারীেদরেক তথয্ ও সহায়তা �দান কের৷ তােদর এলাকায়
পিরচযর্াকারীেদর জনয্ সােপাটর্ �েপর সােথ মানুেষর েযাগােযাগ কিরেয় িদেত পাের৷
েশােক সহায়তা
Cruse Bereavement Care - �ুজ িবিরভেম� েকয়ার
PO Box 800, Richmond, Surrey, TW9 1RG
েফান 0844 477 9400 (েসাম-শ�, 9.30am–5pm)
ই-েমইল: helpline@cruse.org.uk
www.crusebereavementcare.org.uk
যু�রাজয্জুেড় েনটওয়াকর্ বা শাখা আেছ যা েশােক সহায়তা দরকার এমন েয কাউেক সহায়তা
�দান কের থােক৷ আপিন crusebereavementcare.org.uk/LocalCruse.html ওেয়বসাইেট
আপনার �ানীয় শাখা খুঁেজ িনেত পােরন৷
একজন আইনজীবী খুঁেজ েবর করা
The Law Society for England and Wales - িদ ল’ েসাসাইিট অব ইংলয্া� অয্া� ওেয়লস
113 Chancery Lane, London WC2A 1PL
েফান 020 7242 1222
www.lawsociety.org.uk
ইংলয্া� ও ওেয়লেসর আইনজীবীেদর �িতিনিধ� কের এবং আইনজীবীেদর িব�ািরত িববরণ �দান
করেত পাের৷
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The Law Society of Scotland - িদ ল’ েসাসাইিট অব �টলয্া�
26 Drumsheugh Gardens, Edinburgh EH3 7YR
েফান 0131 226 7411
www.lawscot.org.uk

�টলয্াে�র আইনজীবীেদর �িতিনিধ� কের এবং আইনজীবীেদর িব�ািরত িববরণ �দান করেত
পাের৷
The Law Society of Northern Ireland - িদ ল’ েসাসাইিট অব নদর্ ানর্ আয়ারলয্া�
96 Victoria Street, Belfast BT1 3GN
েফান 028 9023 1614
www.lawsoc-ni.org

নদর্ ানর্ আয়ারলয্াে�র আইনজীবীেদর �িতিনিধ� কের এবং আইনজীবীেদর িব�ািরত িববরণ �দান
করেত পাের৷
ময্াকিমলােনর সংি�� তথয্
•
•
•

কয্া�ােরর বয্থা িনয়�ণ
বিম বিম ভাব ও বিম িনয়�ণ
�াি�র সােথ মািনেয় েনয়া

এই সব সংি�� তেথয্র কিপর জনয্ িবনামূেলয্ 0808 808 00 00 ন�ের েফান করন, বা এগেলা
অনলাইেন macmillan.org.uk ওেয়বসাইেট েদখুন
এই তথয্প�িট ময্াকিমলান কয্া�ার সােপােটর্র কয্া�ার িবষয়ক তথয্ উ�য়ন দল িলেখেছ,
পিরমাজর্ন ও স�াদনা কেরেছ৷ আমােদর �ধান েমিডেকল স�াদক Dr Tim Iveson,
কনসালেট� েমিডেকল অনেকালিজ� ও ময্াকিমলােনর �ধান েমিডেকল স�াদক এিট অনুেমাদন
কেরেছন৷
ধনয্বাদ �াপন: Theresa Mann, �শমন েসবা িবষয়ক ি�িনকয্াল নাসর্ ে�শািল�; Rosie PoleEvans, �শমন েসবা িবষয়ক িবেশষ� পথয্িবশারদ; এবং কয্া�ার আ�া� েয সব বয্ি� এই
সং�রণিট পযর্ােলাচনা কেরেছন৷
এই তথয্প�িট অেনকগেলা িনভর্রেযাগয্ উৎস েথেক সংগৃহীত তথয্ েথেক সংকিলত করা হেয়েছ,
এর মেধয্ রেয়েছ:
•

Department of Health.End of life care strategy – promoting high quality care for adults at
the end of life. July 2008. - িডপাটর্েম� অব েহলথ৷ জীবেনর েশষ পযর্ােয় পিরচযর্ার েকৗশল জীবেনর েশষ পযর্ােয় �া�বয়� বয্ি�েদর জনয্ উ� মােনর পিরচযর্া �বধর্ন৷ জুলাই 2008.

•

National Institute for Health and Care Excellence (NICE).Improving Supportive and
Palliative Care for Adults. The Manual. March 2004. - নয্াশনাল ইনি�িটউট ফর েহলথ অয্া�
েকয়ার এে�েল� (এনআইিসই)৷ �া�বয়� বয্ি�েদর জনয্ সহায়ক ও �শমন েসবার উ�য়ন৷

িনেদর্ িশকা৷ মাচর্ 2004.
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•

National Institute for Health and Care Excellence (NICE).Opioids in palliative care: safe
and effective prescribing of strong opioids for pain in palliative care of adults. May 2012.
- নয্াশনাল ইনি�িটউট ফর েহলথ অয্া� েকয়ার এে�েল� (এনআইিসই)৷ প্রশমন েসবায় আিফমজাত সাম�ী:
�া�বয়� বয্ি�েদর �শমন েসবায় বয্থার জনয্ িনরাপেদ ও কাযর্করভােব শি�শালী আিফমজাত
সাম�ীগেলার বয্ব�াপ� েদয়া৷ েম 2012.

•

National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Quality standard 13. Quality
standard for end of life care for adults. August 2011. - নয্াশনাল ইনি�িটউট ফর েহলথ অয্া�
েকয়ার এে�েল� (এনআইিসই)৷ েকায়ািলিট �য্া�াডর্ 13. �া�বয়� বয্ি�েদর জীবেনর েশষ পযর্ােয়
পিরচযর্ার মােনর জনয্ মানদ�৷ অগা� 2011.

আমরা সব সময় সিঠক তথয্ েদয়ার িবষয়িট িনি�ত করার জনয্ সব রকমভােব েচ�া কের থািক িক�
�িতিনয়ত পিরবতর্ নশীল েমিডেকল গেবষণার বতর্ মান অব�ার �িতফলেনর জনয্ এর উপর িনভর্ র করা উিচত
হেব না৷ যিদ আপিন আপনার �া�য্ িনেয় উি�� থােকন, তাহেল আপনার উিচত হেব আপনার ডা�ােরর সােথ
আেলাচনা করা৷ এই তেথয্ বা তৃ তীয় পে�র েকােনা তেথয্, েযমন আমােদর িলংক েদয়া ওেয়বসাইেটর তেথয্,
েকােনা ভু ল থাকার কারেণ সৃ� েকােনা �িত বা হািনর জনয্ ময্াকিমলান েকােনা দায়-দািয়� �হণ করেব না৷
© ময্াকিমলান কয্া�ার সােপাটর্ 2013. ইংলয্া� ও ওেয়লেস (261017), �টলয্াে� (SC039907) এবং
আেয়ল ও ময্ান-এ (604) িনবি�ত দাতবয্ �িত�ান৷ িনবি�ত অিফস: 89 Albert Embankment, London,
SE1 7UQ.
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End of life: English

End of life
This fact sheet is about what happens at the end of life and how to plan for it.
It tells you about who can help if you are being cared for at home and what to expect
in the last few weeks and days of life. It also includes 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 the information upsetting to read. Ask a close relative, friend or
a healthcare professional to read it as well. They can support you and you can discuss
the information together.
We hope this fact sheet answers your questions. If you have any more questions,
ask your doctor or nurse.
We have listed other helpful information from Macmillan at the end of this fact sheet.
Most of this is only in English. If you would like to talk to our cancer support
specialists in your own language, we have interpreters for non-English speakers.
You can call the Macmillan Support Line free on 0808 808 00 00, Monday–
Friday, 9am–8pm. If you have problems hearing you can use textphone 0808 808
0121, or Text Relay. Or you can visit macmillan.org.uk
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How you may feel
Planning ahead
Who can look after you at home
The last few weeks of life
The last few days of life
Nearing death
After death
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How you may feel
Hearing the news that you may be reaching the end of your life can be very difficult.
You may have many different feelings. You may feel it is very unfair that this is
happening. You may fear what the future will bring. You may also find yourself tearful
and sad and not sure of how to cope with these feelings.
It can help to tell your family and friends how you are feeling. You could also talk to
your doctor or nurse. Or you can speak to one of Macmillan’s cancer support
specialists.
You will probably have good days when you feel well and bad days when you have
less energy. For many people it’s important to plan ahead and make the most of the
days when you feel well. You may want to do some nice things with your family or
friends. You may also want to do important things, such as making a will or planning
your funeral.
Religion and spirituality Towards the end of life, people often become more aware of
religious beliefs or spiritual feelings. People with a strong religious faith often find this
very helpful. Others may question their faith or start to think about whether there is a
life after death.

Some people find comfort in prayer or meditation. Many people find it helpful
knowing that other people are praying for them.
You can talk to a chaplain, minister, priest, rabbi or other religious leader even if
you’re not sure about what you believe. Spiritual and religious leaders are used to
helping, and you may find peace of mind.

Planning ahead
Making a will If you haven’t made a will it’s important to make one. A will is the only
way to make sure that your belongings and property go to the people you choose.

Your will is a legal document and you must write it properly. It’s usually best to use a
solicitor when writing your will. They will make sure your wishes are clear and that
they are carried out as you wish. If you need help finding a solicitor you can contact
the Law Society (see the end of the fact sheet).
Planning your funeral You may want to plan your own funeral. You can think about
whether you want a burial or cremation, what type of service you want, what songs
you’d like, and what clothes you want to wear.

It’s helpful to talk about your funeral wishes with your family and friends. They may
also have ideas that will help them to say goodbye. Once you’ve decided what you
want, write down your wishes so that family and friends can carry them out.
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Who can look after you at home
Caring can be hard work, so it’s important that you and your carers have the support
you need. There are many people who can help.
Your GP

While you’re at home, your GP (family doctor) is in charge of your medical care. They
can help if you:
• are worried about any changes in your symptoms
• want to talk about what may happen as you become less well
• need advice about how to access nursing care or other help in the home.
District nurses

District nurses (DNs) work closely with GPs. They will visit you at home and manage
your nursing needs. They can help you by:
managing your care – if you need help from other people your DN can
contact them
keeping an eye on and treating any symptoms you may have
giving injections and changing dressings
giving advice on how to stop your skin getting sore
giving advice about toilet problems, such as incontinence and constipation
supplying equipment, such as a chair cushion or special mattress to help stop
your skin getting sore, or a commode, urinal or bedpan
showing your relatives or carers how to move you and take care of you.
District nurses often work with specialist palliative care nurses (see pages below). They
can support you and your carers so that you can stay at home.
Marie Curie Nursing Service

Marie Curie nurses care for people who are nearing the end of their life. They visit
people in their home and can provide care overnight, or for part of the day. This
allows your carers to have a good night’s sleep or a break during the day. The nurses
also help you cope with your feelings.
Marie Curie nurses are free. But there is usually a limit to how often you can have
one. Your district nurse or GP will arrange a Marie Curie nurse for you.
Community specialist palliative care teams

These are specialist nurses and doctors. They support people and their families who
are coping with illnesses like cancer.
You may be referred to a palliative care team if you need specialist support or care,
for example if you have symptoms that you need help with. They can visit you at
home.
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Hospice at Home care teams

If you wish to die at home, some hospices have nurses and carers who can help care
for you in your home. This care is usually provided in the last few weeks of your life.
Your community specialist palliative care nurse will arrange it for you.
Social workers/care managers

Social workers can organise help with housework, shopping and cooking, or someone
to help with jobs like washing and dressing. If you need this sort of help, they can
arrange people to do these jobs for you. You or your doctor or district nurse can
contact a social worker to ask them to look at your needs. If you can afford it, you
may be asked to pay towards the cost of this help.
Occupational therapists

Occupational therapists can provide you with equipment to help you move around
and do things for yourself. They will visit your home to see what equipment you need.
This may include stair rails, grab rails and equipment for your shower or bath.
Occupational therapists can also give advice on small gadgets and where you can
buy them. For example, things like two-handled mugs and special cutlery.
Your nurse or doctor can refer you to others if you need help. They will also tell you
about the types of help available in your area.

The last few weeks of life
During the last few weeks of life, you may be aware of some the following changes.
Emotional changes

You may have different emotions that include worry, anxiety, panic, anger, sadness
and depression. It is normal to be worried or anxious when you are facing death.
Talking to your family or your nurse may help you feel better. Some people prefer to
talk to a person they don’t know, such as a counsellor. Your doctor or nurse can refer
you to one.
Physical changes and symptoms
Tiredness and lack of energy It’s usual to lack energy and not be able to do things for
yourself. You may need to rest a lot during the day. Pace yourself and get help with
tasks that tire you out, such as washing and dressing. Don’t skip meals. Try to eat
small amounts of food regularly.
Sleep disturbance Some people find they can’t sleep well at night. There may be many
reasons for this. For example, you may be worried or you may have symptoms that
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are bothering you. Tell your doctor or nurse if you’re not sleeping well so that they can
help.
To help you sleep:
reduce light and noise, and make sure you’re not too hot or cold
have a hot drink before going to bed, but avoid caffeine and alcohol
avoid using any screen, such as a TV screen or computer screen, for one hour
before going to bed
use a relaxation CD or DVD, or listen to some soothing music before you go to
bed.
Pain Tell your doctor or nurse if you have pain. They will help you 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 your pain. Different types of painkiller include:
simple painkillers, such as paracetamol
moderately strong painkillers, such as codeine and tramadol
strong painkillers, such as morphine, oxycodone, fentanyl and diamorphine
anti-inflammatory drugs, such as ibuprofen
painkillers for nerve pain, such as gabapentin and pregabalin.
Always follow your doctor’s instructions on when to take painkillers. Most work best
when they are taken at regular times during the day.
Painkillers are usually given as tablets, liquid medicines, or patches stuck onto the
skin. If you aren’t able to swallow or are being sick, you may be given them by
injection or by a small portable pump called a syringe driver. Your nurse or doctor
can explain more about this.
Moderately strong and strong painkillers can cause drowsiness, sickness and
constipation. Drowsiness usually wears off after a few days. If you feel sick, antisickness medicines can help. Sickness usually gets better in a few days. Constipation is
common. Most people taking moderately strong or strong painkillers need to take a
laxative regularly. Your doctor, nurse or pharmacist can tell you more about this.
There may be simple things you can do to reduce your pain. For example, you can sit
or lie in a comfortable position. You can also use warmth or cold on the area of pain.
Feeling sick and vomiting Your illness, and sometimes your medicines, may make you
feel or be sick. If this happens, your doctor or nurse can give you anti-sickness drugs.
You can take these as tablets, but if you can’t swallow tablets you can try other ways.
Your doctor or nurse will tell you more about this. If you feel sick try ginger tea, ginger
beer or ginger biscuits. Sip fizzy drinks and eat little but often.
Weight loss and loss of appetite You may lose weight, and this can be upsetting for you
and your relatives.

Page 5 of 13 Macmillan fact sheet 2013: End of life

As time goes on, you may not feel like eating. Try eating smaller, high-calorie meals
more often and nibble on snacks.
As you near the end of your life, you may not feel like eating anything. Don’t force
yourself to eat. Have small amounts of things you enjoy. You may find nourishing
drinks such as Build Up® and Complan® easier to take. You can buy these from
chemists and some supermarkets.
Constipation Many people get constipated. This is because they aren’t moving around
or eating and drinking as much. Some medicines also cause constipation. Tell your
doctor or nurse if you feel constipated. They can give you laxatives to help. Drink
plenty of fluid.
Breathlessness Tell your doctor or nurse if you are short of breath.

Your nurse can show you and your carers the best place for you to sit or stand to help
your breathing. Sit down to do jobs like washing and dressing. If you are 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, use a baby monitor/alarm so that you don’t need to get
up.
Your doctor may give you medicines to help with your breathing. You can also have
oxygen at home if you need it.
Mouth problems Your mouth may become dry or you may get ulcers or an infection.
These problems can sometimes be made worse by the medications you’re taking. Tell
your nurse or doctor if you have mouth problems so that they can treat them.

You can help by keeping your mouth clean. Brush your teeth twice a day using a
fluoride toothpaste. Use a soft baby toothbrush if your mouth is sore. If you have been
prescribed a mouthwash, use it as directed. Cut down on things that can dry or irritate
your mouth, such as caffeine, alcohol or smoking. If your mouth is dry, sip tonic
water, suck ice cubes or chew sugar-fee gum.
Managing difficult symptoms Your symptoms can often be treated at home, but
sometimes they may need to be treated in a hospice or hospital. Your nurse or GP will
talk to you about this. Once you are feeling a little better, you can usually go home
again.

The last few days of life
People will have different experiences in the last few days of life. It can be difficult to
know exactly what will happen and when. Usually you will slowly become very weak
and have little energy. You may:
find it difficult to move around and need help getting from your bed to a chair
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need to spend most or all of the day in bed
lose interest in things around you and people you care about, such as your
close family
sleep a lot and feel drowsy when you are awake
feel confused and unsure whether you are dreaming.

Physical care
The people looking after you will need to give you a lot of care. If your family are
looking after you and they need help to wash you, your nurse can arrange this. They
can also show your family how to move you safely.
Your mouth may become dry and will need to be moistened regularly. Your nurse can
get mouthcare sticks (like big cotton buds) and show your carers how to use them.
They can also put lip balm on your lips to stop them getting dry and cracked.
To stop your skin getting sore, your carers will need to moisturise it and help you
change your position regularly. The nurses can show your carers how to make you
comfortable when you can’t move yourself.
There may be a lot of time when you don’t need to have anything done. You can just
lie quietly and your relatives or friends can sit with you. Let them know whether you’d
like to talk or have some time on your own. You may want to listen to some favourite
music.
Symptoms

Sometimes your nurse or doctor may change your medicines. They may stop any
medicines you no longer need. If you develop new symptoms, you may be started on
new ones.
If you have problems swallowing, your medicines can be given either by injection, by
patches stuck on to the skin, or by using a small portable pump (see the section about
pain). Your specialist nurse or doctor may arrange for you to have injections of some
medicines at home. Your district nurse will give you these if you need them.
Some people develop the symptoms below. You’re unlikely to be aware of these
symptoms, as you will be sleepy.
Breathing changes Fluid can sometimes collect in your breathing passages. This may
make your breathing noisy but it won’t usually cause you any distress. Your doctor or
nurse can give you medicines to help this.
Restlessness Some people become restless. This often happens if they are worried.
Medicines can be given to help you relax and sleep. Having a close family member or
a religious leader sit, talk or pray with you can also help
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Bladder changes You may not be able to control your bladder. Your nurse can get you
special bed covers and pads. They may put a tube (catheter) into your bladder to
drain away the urine.

If your carers are worried about any of your symptoms they should contact your GP or
nurse.

Nearing death
Thinking about dying can be very frightening. It’s normal to worry about what will
happen.
You may want practices carried out, or prayers read, as you near death. You may
also want a spiritual or religious leader with you. Tell your relatives know what you
would like so that they can make sure this happens.
What happens

For many people dying is very peaceful. You will usually fall into a deep sleep and
find that it’s difficult to wake up.
Usually you become so deeply asleep you can not be woken. You may still be able to
hear and know that family and friends are close by. Some people have times when
they are awake and can talk, and then go back into a deep sleep.
If you are at home and anything happens that worries your carers, they should
contact your nurse or GP.
As you near death, your hands and feet become cold and your skin may turn slightly
blue. This is normal. Your breathing may also change. It may become slower with
longer gaps between each breath. Finally your breathing will completely stop.
In some cultures, there is a belief that the person’s mind or soul stays around the
body for some time after death. Other people feel that the mind or soul moves on
quickly to another place. Some people believe that life just ends and nothing is left of
the person’s mind or soul.

After death
This section is written for your relatives or carers, but you may want to read it too.
Everyone reacts to death differently. At first you may feel shocked or numb. You may
also be very upset. Many people feel relieved that their relative or friend can now be
at peace.
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Most cultures and religions have practices that they carry out at the time of death.
Take your time to carry these out. It may also be important for you to have a spiritual
or religious leader with you to help with these.
If you want, you can spend time with the person who has died. Many people like to sit
and talk or hold hands, and see the person at peace. You may want to have a relative
or friend there to support you.
What your GP will do

If your relative died at home you will need to let their GP or district nurse know. The
GP or nurse will come to the house to confirm their death. If your GP comes, they will
also give you a medical certificate for the cause of death and a form called ‘Notice to
informant’. This tells you how to register the death (see below). If a nurse or an out-ofhours doctor comes, they will confirm the death but you may need to get the death
certificate from your GP the next day.
What your funeral director will do

Once the death has been confirmed, you can contact the funeral director
(undertaker). They provide a 24-hour service and can tell you what to do next. Details
of funeral directors are in your local phone book or on the internet.
The funeral director will come as soon as you want them to. Let them know if you
would like them to help you look after your relative’s body at home until the funeral.
Or they can take the body to the funeral director’s chapel of rest. You can visit the
chapel to be with your relative’s body if you would like to.
The funeral director will take care of your relative’s or friend’s body. How this is done
may vary for different religions and cultures. It usually involves washing and drying the
body, and closing the eyelids and mouth. The funeral director will ask you what
clothes you would like them to wear.
Some people want to be embalmed. This is when blood is drained out of the body
and replaced with embalming fluid. This preserves the body. It is done at the funeral
directors.
Registering the death

Before the funeral happens you need to register the death at your local registrar’s
office. This has to be done within five days (eight days in Scotland). Details of your
local registrar’s office are in your phone book. They may also be on the envelope
containing the death certificate. Telephone the registrar’s office before going to
register the death, as you may need to make an appointment.
Planning the funeral

Funerals are a way of celebrating someone’s life and saying goodbye.
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Your relative or friend may have told you their funeral wishes or written them in their
will. If they have, this will help you plan their funeral. In some cultures and religions
it’s important to have the funeral soon after the death. Tell the funeral director if this
needs to happen.
The funeral director will help you with the arrangements. You can also get help from a
religious or spiritual leader. If your loved one didn’t leave any information about their
wishes, the funeral director will guide you through planning a funeral.
How grief might affect you

Grief is normal after the death of someone close to you. You may feel numbness,
denial, anger, guilt, a longing for the dead person or depression. Although these
feelings can be very strong at first, with time they slowly lessen.
Talking through your feelings with close family or friends can help. There are also
organisations, such as Cruse, that run groups for people who are grieving.
Tell your GP if you are struggling with how you’re feeling. They can refer you to
someone who can support you.

Contact details of useful organisations
Advanced cancer and end-of-life care

Age UK
Tavis House, 1–6 Tavistock Square, London WC1H 9NA
Tel (England and Wales) 0800 169 6565
Tel (Scotland) 0845 125 9732
Tel (Northern Ireland) 0808 808 7575
(Daily, 8am–7pm)
www.ageuk.org.uk
Provides information and advice for older people across the UK via the website and
advice line. Also publishes impartial and informative fact sheets and advice guides.
Dying Matters
Tel 08000 21 44 66
www.dyingmatters.org.uk
Promotes public awareness of dying, death and bereavement.
Marie Curie Cancer Care
89 Albert Embankment, London SE1 7TP
Tel 0800 716 146 (Mon–Fri, 9am–5.30pm)
Email supporter.services@mariecurie.org.uk
www.mariecurie.org.uk
Marie Curie nurses provide free end-of life care to people in their own homes, or in
Marie Curie hospices, 24 hours a day, 365 days a year.
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Counselling and emotional support

British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP)
BACP House, 15 St John’s Business Park, Lutterworth, Leicestershire LE17 4HB
Tel 01455 883 300
Email bacp@bacp.co.uk
www.bacp.co.uk
Promotes awareness of counselling and signposts people to appropriate services.
You can search for a qualified counsellor at itsgoodtotalk.org.uk
Support for carers

Carers UK
Tel (England, Scotland, Wales) 0808 808 7777
Tel (Northern Ireland) 028 9043 9843
(Wed–Thu, 10am–12pm and 2–4pm)
Email advice@carersuk.org
www.carersuk.org
Offers information and support to carers across the UK. Can put people in contact
with support groups for carers in their area.
Bereavement support

Cruse Bereavement Care
PO Box 800, Richmond, Surrey, TW9 1RG
Tel 0844 477 9400 (Mon–Fri, 9.30am–5pm)
Email: helpline@cruse.org.uk
www.crusebereavementcare.org.uk
Has a UK-wide network of branches that provide bereavement support to anyone who
needs it. You can find your local branch on the website, at
crusebereavementcare.org.uk/LocalCruse.html
Finding a solicitor

The Law Society for England and Wales
113 Chancery Lane, London WC2A 1PL
Tel 020 7242 1222
www.lawsociety.org.uk
Represents solicitors in England and Wales and can provide details of solicitors.
The Law Society of Scotland
26 Drumsheugh Gardens, Edinburgh EH3 7YR
Tel 0131 226 7411
www.lawscot.org.uk
Represents solicitors in Scotland and can provide details of solicitors.
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The Law Society of Northern Ireland
96 Victoria Street, Belfast BT1 3GN
Tel 028 9023 1614
www.lawsoc-ni.org
Represents solicitors in Northern Ireland and can provide details of solicitors.

Related Macmillan information
Controlling cancer pain
Controlling nausea and vomiting
Coping with fatigue
For copies of this related information call free on 0808 808 00 00, or see it online at
macmillan.org.uk
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We make every effort to ensure that the information we provide is accurate but it should not be
relied upon to reflect the current state of medical research, which is constantly changing. If you are
concerned about your health, you should consult your doctor. Macmillan cannot accept liability for
any loss or damage resulting from any inaccuracy in this information or third-party information
such as information on websites to which we link.
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