
Palliative Care 
Helping people with life-limiting illness,  
live well

די ּפַאליַאטיװע בַאדינונג
 װעלכע לַײדן ֿפון לעבנס־געֿפערלעכע קרענק צו 

לעבן גוט

What is palliative care? 
Palliative care helps people with a life-limiting illness 
to have the best possible quality of life. It is available 
for everyone – of any age, race, culture, background 
or religion, and most services are free. 

Depending on your needs, palliative care may 
include:

• Medicine and other therapies to relieve your pain 
and manage symptoms

• Support for your family members 

• Help and equipment to live comfortably at home 
where possible

• Help to meet your spiritual, religious or cultural 
needs

• Regular visits from health workers and other care 
providers

If you choose to have palliative care, you can talk 
about your individual needs, ask any questions and 
make requests so you have the best care possible.

When using palliative care, the person with the illness 
and their family are always in control of decisions 
about their health, medical treatment and wellbeing.

װָאס איז די ּפַאליַאטיװע בַאדינונג?
די ּפַאליַאטיװע בַאדינונג העלֿפט די װעלכע לַײדן ֿפון 

לעבנס־געֿפערלעכע קרענק צו הָאבן דָאס בעסטע 
מעגלעכע לעבנס־נחת. יעדער אײנער מעג דָאס נוצן - ֿפון 

יעדן עלטער, ֿפון יעדער רַאסע, קולטור, הינטערגרונד ָאדער 
רעליגיע, און מערסטן־טײל איז די בַאדינונג ֿפרַײ.

כָאטש עס װענדט זיך אין אַײערע בַאדערֿפענישן, קען די 
ּפַאליַאטיװע בַאדינונג ַארומנענען׃

מעדיצינען און ַאנדערע טערַאּפיעס צו ֿפַארמינערן • 
װײטיקן און צו סּפרַאװען זיך מיט סימּפטָאמען

אונטערשטיצן אַײער משּפחה• 

הילף און מַאשינעריע ּכדי אַײך זָאל זַײן בַאקװעם צו • 
װױנען בַײ זיך אין דער הײם אױב מעגלעך

העלֿפן בַאדינען אַײערע גַײסטלעכע, רעליגיעזע ָאדער • 
קולטורעלע בַאדערֿפענישן

רעגלמעסיקע װיזיטן ֿפון געזונט־ַארבעטערס און • 
ַאנדערע בַאדינערס

אױב איר װילט הָאבן די ּפַאליַאטיװע בַאדינונג, מעגט איר 
רעדן װעגן אַײערע ּפערזענלעכע בַאדערֿפענישן, ֿפרעגן 

ֿפרַאגעס און בעטן װָאס איר דַארֿפט ּכדי צו בַאקומען די 
בעסטע מעגלעכע בַאדינונג.

ַאז מע בַאנוצט זיך מיט דער ּפַאליַאטיװער בַאדינונג, 
קָאנטרָאלירט איר און אַײער משּפחה ַאלע בַאשלוסן װעגן 

אַײער געזונט, בַאדינונג און װױלזַײן.

Where can I get more 
information?
For more information, you can talk to:

• Your doctor

• Your local palliative care service

You can also call Palliative Care Victoria to find out 
more information or help you find your local service.

Freecall 
1800 660 055 or
03 9662 9644
(9am – 5pm Monday to Friday)

A telephone interpreter can be arranged – please tell 
us what language you need.

װּו קען איך בַאקומען נָאך 
אינֿפָארמַאציע?

ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע, קענט איר רעדן מיט׃

אַײער דָאקטָאר• 

אַײער לָאקַאלער ּפַאליַאטיװער בַאדינונג־ דינסט.• 

איר מעגט אױך ָאנקלינגען Palliative Care Victoria ּכדי צו 
בַאקומען מער אינֿפָארמַאציע ָאדער אַײך צו העלֿפן געֿפינען 

אַײער לָאקַאלע דינסט.

איר מעגט קלינגען ָאן קָאסטן
055 660 1800 ָאדער    

03 9662 9644
(9 ֿפרי–5 נ”מ, מָאנטיק ביז ֿפרַײטיק(

מיר קענען בַאשטעלן ַא טעלעֿפָאן־איבערזעצער ֿפַאר אַײך 
– ביטע לָאזט אונדז װיסן ֿפַאר װעלכער שּפרַאך.

Photos used in this brochure are for illustrative purposes only.
די ֿפָאטָאס אין דער ברָאשור זַײנען נָאר ַאן אילוסטרַאציע. 
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 מיר דַאנקען די רעגירונג ֿפון װיקטָאריע 
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YIDDISH



What about my family?
Palliative care also helps your family as they care for 
you. This may include:

• Help with doctors’ and other appointments

• Help to make sure you have the right medicine 
and care

• Support to meet their needs

• A break from care

• Help to organise financial and legal support

• Support and advice after business hours

װָאס איז מיט דער משּפחה?
די ּפַאליַאטיװע בַאדינונג העלֿפט אַײער משּפחה בעת זײ 

גיבן ַאכטונג אױף אַײך. דָאס קען ַארַײננעמען׃

הילף מיט דָאקטױרים און ַאנדערע בַאשטעלונגען• 

הילף ּכדי צו ֿפַארזיכערן ַאז איר הָאט די ריכטיקע • 
מעדיצינען און בַאדינונג

אונטערשטיצונג ֿפַאר זײערע בַאדערֿפענישן• 

ָאּפרו• 

הילף צו ָארגָאניזירן ֿפינַאנסיעלע און לעגַאלע • 
אונטערשטיצונג

אונטערשטיצונג און עצות נָאך די ַארבעט־שעהען• 

Palliative care does not mean the end
Palliative care can be used at any time in your 
illness, not just for people who are near the end of 
life. Using palliative care does not mean there is 
no hope, you have ‘given up’ or your families don’t 
care. You can continue treatment at the same time as 
receiving palliative care.

You may be able to use complementary therapies or 
traditional medicine.

די ּפַאליַאטיװע בַאדינונג מײנט נישט ַאז 
דָאס איז דער סוף

איר מעגט זיך בַאנוצן מיט דער ּפַאליַאטיװער בַאדינונג צו 
יעדער צַײט, נישט נָאר בַײם סוף ֿפונעם לעבן. דָאס בַאנוצן 
זיך מיט דער ּפַאליַאטיװער בַאדינונג מײנט נישט ַאז עס איז 
ניטָא קײן הָאֿפענונג ֿפַאר אַײך, ַאז איר הָאט אױֿפגעגעבן די 

הָאֿפענונג ָאדער ַאז אַײער משּפחה גײט עס ניט ָאן. מע מעג 
בַאקומען קור־קורסן גלַײכצַײטיק מיט דער ּפַאליַאטיװער 

בַאדינונג.

עס קען זַײן ַאז איר װעט מעגן נוצן קָאמּפלעמענטַארע 
טערַאּפיעס ָאדער טרַאדיציָאנעלע מעדיצינען.

Who provides palliative care?
Palliative care can be provided by your own doctor, 
specialist doctors and nurses, physiotherapists, 
religious or spiritual advisors and others.

װער גיט די ּפַאליַאטיװע בַאדינונג?
אַײער אײגענער דָאקטָאר קען אַײך געבן ּפַאליַאטיװע 

בַאדינונג, ָאדער סּפעציַאליסט־ דָאקטױרים און קרַאנקן־
שװעסטער; ֿפיזיָאטערַאּפיסטן; רעליגיעזע ָאדער גַײסלעכע 

עצה־געבערס און ַאנדערע.

Where can I receive care?
Depending on your needs and other factors, you 
may receive care at home, a hospital or hospice, or 
other care facility. Care in a hospital or a hospice 
is usually for a short time to treat your symptoms and 
pain so that you can return home if possible.

װּו קען איך בַאקומען די בַאדינונג?
דָאס װענדט זיך אין אַײערע בַאדערֿפענישן און ַאנדערע 
ֿפַאקטָארן. איר קען בַאדינט װערן בַײ זיך אין דער הײם, 

אין שּפיטָאל, אין הָאסּפיץ ָאדער אין ַא צװײטער בַאדינונג־
אינסטיטוציע. געװײנטלעך בַאקומט מען די בַאדינונג 
ַא קורצע צַײט אין שּפיטָאל ָאדער הָאסּפיץ צו לינדערן 

סימּפטָאנען און װײטיקן ּכדי מע זָאל קענען ַאהײמגײן אױב 
מעגלעך. 

Will I have to pay?
Most services are free but there may be some costs 
for equipment or medicines. Ask your local service to 
make sure you know if there are costs.

װעל איך מוזן בַאצָאלן?
מערסטע בַאדינונגען זַײנען ֿפרַײ ָאבער קָאסטן ֿפַאר 

מַאשינעריע ָאדער מעדיצינען זַײנען ַא מָאל ֿפַארַאן. ֿפרעגט 
זיך נָאך בַײ אַײער בַאדינער ּכדי צו דערװיסן זיך אױב קָאסטן 

זַײנען ֿפַארַאן. 

What if I need to speak another 
language?
If you feel better speaking in your own language, let 
your palliative care service know. Most of them can 
organise an interpreter for free.

װָאס געשעט טָאמער װיל איך רעדן ַא 
שּפרַאך אױסער ענגליש?

אױב עס איז אַײך לַײכטער צו רעדן די אײגענע שּפרַאך, לָאזט 
װיסן אַײער ּפַאליַאטיװע בַאדינונג־דינסט. מערסטע קענען 

ָארגָאניזירן ַאן איבערזעצער ָאן קָאסטן ֿפַאר אַײך.


