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ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਭਾਵ� ‘ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ’ ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ
ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਰਾ ਿਚੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਸਹੀ ਤਰ�ਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਤਰਫ� ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਹੈਲਥ ਪ�ੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਿਕਵ� ਸੁ ਣਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਾਰਜ

ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਿਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਅਿਜਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਸਪਸ਼ਟ, ਯਥਾਰਥਕ, ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਲੋ ਕਾਂ ਤ� ਿਮਲੇ
ਸਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਿਚੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਕਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ�ਾਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੋਲ
ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਪਬਿਲਕ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਅੱਗੇ ਿਲਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•
•
•

ਿਕਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਅਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ
ਅਢੁਕਵਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਤੀਰਾ
ਿਲੰ ਗਕ ਜਾਂ ਕਾਮੁਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਫਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਿਸੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਜਨ�ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ
ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਤੀਰਾ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ�ਾਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬੇਿਝਜਕ ਖੁਲ�ੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਲਜ ਦਾ ਰੋਲ
ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ
ਵਲ� ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਪ�ੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਨ�ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਿਮੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ:
•
•
•

ਪਬਿਲਕ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਿਫਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ
ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ

ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਨ�ਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਪਰ ਇਹ ਇਨ�ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਂ ਹਨ):
•
•

ਿਲਖਤੀ ਿਚੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ
ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ
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•
•

ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣਾ
ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ

ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਹ ਢੁਕਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਿਰਹਾ।
ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨ ਰਾਹੀ ਂ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਲਜ
ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੁ ਆਲਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ
ਉਲਟ ਖਾਸ ਸੇਧ ਦੀ ਅਣਹ�ਦ ਿਵਚ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਉਦ� ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਨੱ ਜੀ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ
ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਦ� ਮਰੀਜ਼ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਕੀ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀ ਂ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ
ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ
ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਿਲਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਿਸੱਝਣ ਦਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਨਰਸਾਂ,
ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਿਨਗ�ਾ ਟੈੱਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਇਕੋਲੋਿਜਸਟ, ਕੈਰੋਪਰੈਕਟਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਮਾਹਰ ਿਜਹੜੇ ਰਿਜਸਟਰਸ਼ੁਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਰਜਨ ਨਹੀ ਂ ਹਨ
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ� ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਿਜੱਥੇ ਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ
ਸ਼ੱਕ ਹੈ
ਡਾਕਟਰ (ਡਾਕਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ
ਿਜਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਤਰਫ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ�ਾਂ ਲਈ ਕਮਪਲ� ਟ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਨਯੁ ਕਤ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜੇ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ�ਾਂ ਲਈ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਕਮਪਲ� ਟ ਫਾਰਮ ਅਤੇ
ਔਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੈਪਰੇਿਜ਼ਨਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੋਨ� ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਿਲਖਤੀ ਿਚੱਠੀ ਵੀ ਪ�ਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•
•
•

ਪੂਰਾ ਨਾਂ
ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ
ਐਡਰੈਸ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਿਦਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ)
ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰ (ਡਾਕਟਰਾਂ) ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਡਰੈਸ
ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਵੇਰਵੇ ਸਿਹਤ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਰੀਕ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਖਤ

ਨੋਟ: ਜੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਕੋਈ ਜਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਲਖਤੀ ਿਚੱਠੀ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
•
•
•
•

ਪੂਰਾ ਨਾਂ
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ/ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਜੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿਥਤ ਘਟਨਾ ਤ� ਬਾਅਦ ਛੇ ਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿਵਚ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ�ਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭੇਤਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਲਜ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀ ਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ
ਪ�ਵਾਨ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ। ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੱਥੀ ਂ ਕੀਤੇ ਦਸਖਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੌਖ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ
ਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਲੱ ਿਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੀ
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ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ�ਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਲਥ ਪ�ੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ
ਅਤੇ ਬਾਈਲਾਅਜ਼ ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮ ਹਨ:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਪੱਤਰ/ਫਾਰਮ ਿਮਲਦਾ ਹੈ
ਕਾਲਜ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਿਚੱਠੀ ਭੇਜੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਮਲਣ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ
ਕਾਲਜ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰ (ਡਾਕਟਰਾਂ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ
o ਕਾਲਜ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਕਟਰ (ਡਾਕਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ (ਡਾਕਟਰਾਂ) ਤ� ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ
o ਹੋਰ ਢੁਕਵੀ ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਉਨ�ਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ
ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕਾਲਜ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤ� ਿਮਲੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਕਾਲਜ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਥਾਨ ਤ� ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ
ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਾਲਜ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਇਲ ਿਵਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ’ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼, ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰ (ਡਾਕਟਰਾਂ), ਹਸਪਤਾਲ (ਹਸਪਤਾਲਾਂ), ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤ� ਸਾਰੀ ਢੁਕਵੀ ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਜਾਣ ਤ�
ਬਾਅਦ, ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਇਲ ’ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲ� ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਖੇਪ, ਸਾਰੇ ਢੁਕਵ� ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਨਕੁ ਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਿਵਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਿਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੈਨਲਾਂ ਿਵਚ
ਵੰਿਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ
ਹਾਲਤਾਂ ਿਵਚ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰ (ਡਾਕਟਰਾਂ) ਨਾਲ ਇੰਟਰਿਵਊਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹਰਾਂ ਤ� ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ; ਿਫਰ ਵੀ, ਕਾਲਜ ਛੇ ਤ� ਅੱਠ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ
ਹੈਲਥ ਪ�ੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ’ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱ ਗਣ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲ� ਿਸੱਧਾ ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਪੇਪਰ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਨਕੁ ਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੜਤਾਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ
ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਮਰੀਜ਼ (ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰ (ਡਾਕਟਰਾਂ)) ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜ� ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਰਾਇ ਦਾ ਇਕ
ਿਲਖਤੀ ਵੇਰਵਾ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੰਖੇਪ, ਿਵਚਾਰੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਅਤੇ ਰਾਇ ਅਤੇ
ਉਸ ਰਾਇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•
•

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਿਕਉ ਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਜਾਂ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ; ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ
ਕੋਰਸ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲਈ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਆਵੇ
ਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਆਪਣੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਰਾਹੀ ਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਮਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਅਤੇ ਿਰਮਾਈਡਰ
ਹੈ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਵਰਤਾਉ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਨੁ ਸਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨ ’ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਦਾ ਆਮ ਿਰਵੀਊ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਉਪਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਡਿਸਪਲਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲ� ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਮਨ
ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕਾਲਜ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫਾਇਲ ਿਵਚ
ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਿਕਸੇ ਫੈਸਲੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ
ਹੈਲਥ ਪ�ੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ, ਸੂ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਥ ਪ�ੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਿਰਵੀਊ ਬੋਰਡ (ਐੱਚ ਪੀ ਆਰ ਬੀ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਚ
ਪੀ ਆਰ ਬੀ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਾਜਬਤਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਿਜਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤ� ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦ,ੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਿਮਲਣ ਤ�
ਬਾਅਦ 30 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਿਵਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਸੱਿਟਆਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਐੱਚ ਪੀ ਆਰ ਬੀ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਦਰਜ
ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
Health Professions Review Board
Suite 900, 747 Fort Street
Victoria BC V8W 2E9
ਟੈਲੀਫੋਨ: 250-953-4956
ਫੈਕਸ: 250-953-3195
ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਿਵਚ ਿਵਚ): 1-888-953-4986
www.hprb.gov.bc.ca
ਿਚੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਲਈ ਐਡਰੈਸ:
PO Box 9429 Stn Prov Govt
Victoria BC V8W 9V1

College of Physicians and Surgeons of BC
File a Complaint – Punjabi

4

