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ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ
ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਮਾਹਰ ਿਨਯਮ� ਅਧੀਨ, ਲਾਇਸੰ ਸ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ
ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵਚ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਜ� ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ
ਨਹ� ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਸਰਿਵਸ ਨਾ ਦੇਣ ਜ� ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਿਜਸ ਨੂੰ “ਦਵਾਈ ਦੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ” ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ

ਪ�ੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਇਕ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਸਹਤ ਿਕੱ ਤਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ

ਰਿਜਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਜਨ� ਨੂੰ ਹੀ (ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਰਿਜਸਟਰ�ਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਮੈਡੀਸੀਨ ਦੀ
ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ/ਜ� ਿਜਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣ
ਤ� ਿਬਨ� ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵ� ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਿਕਸੇ ਲਾਇਸੰ ਸ-ਰਿਹਤ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਖਤਰੇ

ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਨਹ� ਹਨ, ਉਨ�� ਕੋਲ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਰਨ
ਦੇ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਹੁਨਰ, ਿਗਆਨ ਜ� ਯੋਗਤਾਵ� ਨਹ� ਹਨ। ਇਹ ਲਾਇਸੰ ਸ-ਰਿਹਤ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਿਨਯਮ� ਅਧੀਨ ਨਹ� ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ��
`ਤੇ ਉਹੀ ਸਖਤ ਿਮਆਰ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਡਾਕਟਰ� ’ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਸੀਨ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ
ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•
•

ਿਕਸੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਅਤੇ ਖਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜ� ਅਧੂਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ

ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰ ਟਰਲ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ�
ਲਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਉਨ�� ਵਲ� ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਚਮੜੀ ਦੇ
ਿਟਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੀ ਸੰ ਭਵ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ

•

ਲੈ ਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਦਵਾਈਆਂ ਜ� ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਵਰਤ� ਉਨ�� ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਸੇ ਅਤੇ ਲੱਛਣ� ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਿਬਨ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ� ਦਵਾਈਆਂ ਜ� ਹੋਰ

ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਵਰਤ� ਗਲਤ ਮੰ ਤਵ� ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ� ਅਢੁਕਵ� ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਹਕ�
ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਿਵਚ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ।
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ਲਾਇਸੰ ਸ-ਰਿਹਤ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ� ਦੀ ਇਨਸ਼ੋਰ�ਸ ਵੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ��, ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਉਨ�� ਕੇਸ� ਿਵਚ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਆਵੇਗੀ ਿਜੱ ਥੇ ਅਿਜਹੇ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਸੱ ਟ�, ਮੈਡੀਕਲ ਿਬੱ ਲ� ਜ�
ਤਨਖਾਹ� ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਬਨ�� ਿਕਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ�ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ�

ਇਹ ਸੇਵਾਵ� ਉਨ�� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਲ� ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਜਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਨਹ� ਹਨ ਜ� ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਨਹ� ਹਨ,
ਭਾਵ� ਇਹ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਪੇਮ�ਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ:
•
•
•
•
•
•
•

ਛੋਟੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਜ� ਚਮੜੀ ’ਤੇ ਿਸ਼ੰ ਗਾਰ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ
ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਲਾਹੁਣਾ
ਕੇਲੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ

ਬੌਚੂਲਾਈਨਮ ਟੌਿਕਸਨ ਏ (ਬੋਟੌਕਸ)

ਹਾਇਲੋ ਰੌਿਨਕ ਐਿਸਡ ਦਾ ਟੀਕਾ (ਡਰਮਲ ਿਫਲਰਜ਼)

ਮਾਸ ਸੁਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜ� ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਲ� ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ� ਦਾ ਟੀਕਾ

ਲਾਇਸੰ ਸ-ਰਿਹਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਲ� ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਐ�ਮ ਆਰ ਆਈ, ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ ਅਤੇ ਐਕਸਰੇ

ਲਾਇਸੰ ਸ-ਰਿਹਤ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤ� ਲੋ ਕ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ ਆਉ
•

ਕਾਲਜ ਲਾਇਸੰ ਸ-ਰਿਹਤ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਇਕ ਿਚੱ ਠੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਬੰ ਦ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੇਣ ਤ� ਬਾਜ਼ ਆਏ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਮੈਡੀਸੀਨ ਦੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ/ਜ�
ਉਨ�� ਿਖਤਾਬ� (ਟਾਈਟਲਜ਼) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰੇ ਿਜਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ� ਲਈ ਰੀਜ਼ਰਵ ਹਨ।

ਵਾਅਦਾ
•

ਕਾਲਜ ਇਹ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲਾਇਸੰ ਸ-ਰਿਹਤ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਵਾਅਦਾ (ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ) ਕਰਕੇ, ਮੈਡੀਸੀਨ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ
ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ/ਜ� ਰੀਜ਼ਰਵ ਿਖਤਾਬ ਵਰਤਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਕ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
•

ਕਾਲਜ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ
ਅਤੇ/ਜ� ਕੌ ਨਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕੀ ਲਾਇਸੰ ਸ-ਰਿਹਤ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗ�ਹ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ
ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼� ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਕੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ
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•

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸੀਨ ਦੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਰਨ, ਜ� ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ

ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਨ� ਅੱ ਗੇ ਿਲਖੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਪੱ ਕੀ
ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ:
o
o
o

ਜ਼ੂਓ (ਸਬਰੀਨਾ) ਲੀ ਅਤੇ ਸਬਰੀਨਾ ਪਰਮਾਨ� ਟ ਮੇਕ-ਅੱਪ ਸਟੂ ਡੀਓ ਇੰਕ
ਮੋਬਾਇਲ ਲਾਈਫ ਇਮੇਿਜੰਗ ਐ�ਲ ਐ�ਲ ਸੀ
ਅਨੀਤਾ ਫੋਫੀ ਅਤੇ ਡਰਿਮਕਸ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਔਫ ਐਸਥੈਿਟਕ ਮੈਡੀਸੀਨ

ਕਾਲਜ ਕੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ

ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਲਏ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਲਾਇਸੰ ਸ-ਰਿਹਤ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤ� ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਰਜਣ ਦਾ ਕੋਈ

ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕਾਲਜ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਰਫ� ਮਾਇਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦਾ ਜ� ਇਸ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹ� ਪਾ

ਸਕਦਾ ਜਦ� ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਪੈਸੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਜ ਲਾਇਸੰ ਸ-ਰਿਹਤ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੋਏ
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।

ਕਾਲਜ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਲਾਇਸੰ ਸ-ਰਿਹਤ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ� ਦੀ ਤਰਫ� ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਰ
ਹੇਠ ਆਏ ਗਾਹਕ, ਲਾਇਸੰ ਸ-ਰਿਹਤ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤ� ਿਸਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹ� ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵ� ਿਕ ਕਾਲਜ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਰਫ� ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱ ਕ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਜਦ� ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਕਾਲਜ ਅਗ�ਹ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਫਕਰ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ

ਇਹ ਿਫਕਰ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮੈਡੀਸੀਨ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 604-733-7758 (ਟੋਲ ਫ�ੀ

1-800-461-3008) ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਅਿਜਹਾ ਕੌ ਨਟੈਕਟ ਅੱ ਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵਚ ਔਨਲਾਈਨ
ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜ�, ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਨਲਾਅਫੁ ੱਲ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ ਔਫ ਮੈਡੀਸੀਨ ਿਰਪੋਰਟ ਜ� ਿਚੱ ਠੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਸ
ਤਰ�� ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
•
•

ਫੈਕਸ 604-733-3503
ਡਾਕ ਰਾਹ�:

Investigations Department
College of Physicians and Surgeons of BC
300-669 Howe Street
Vancouver BC V6C 0B4
Canada
ਨ� ਟ: ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵ�, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਜ� ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਮਾਹਰ� ਵਲ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਹੈਲਥ ਪ�ੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ
ਹੋਰ ਕਾਲਜ� ਵਲ� ਿਨਯਮਬੱ ਧ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਦੰ ਦ� ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨ�ਚਰੋਪੈਿਥਕ ਡਾਕਟਰ, ਪੈਰ� ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ

ਰਿਜਸਟਿਰਡ ਨਰਸ�। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਇਨ�� ਿਸਹਤ ਮਾਹਰ� ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਜ� ਇਨ�� ਿਕੱ ਿਤਆਂ
ਨੂੰ ਿਨਯਮਬੱ ਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰ ਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ www.bchealthregulators.ca ’ਤੇ ਜਾਉ। ਜੇ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱ ਕ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਨਯਮਬੱ ਧ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਤ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਬੇਿਝਜਕ ਿਸਹਤ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਪ�ੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਹੇਠ ਰਿਜਸਟਰ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਇਲਾਜ ਜ� ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ

ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਿਸਹਤ ਮਾਹਰ ਦੀ ਲਾਇਸੰ ਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਕੀ ਉਸ ਿਸਹਤ ਮਾਹਰ ਲਈ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜ� ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜ� ਨਹ�।
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ਆਮ ਪੁੱ ਛੇ ਜ�ਦੇ ਸਵਾਲ

ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਿਕਵ� ਪੱ ਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਮੈਡੀਸੀਨ ਦੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ?

ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਾਕਟਰ� ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵਚ
ਰਿਜਸਟਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਮਰੀਜ਼ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਫੋਨ ਜ� ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਮੈਡੀਸੀਨ ਦੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕਸ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਹੈ?
ਂ ਸਰਜਨਜ਼ ਔਫ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਿਵਚ ਮੈਡੀਸੀਨ ਦੀ
ਕਾਲਜ ਔਫ ਿਫਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਐਡ
ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
“ਡਾਕਟਰ” ਦਾ ਿਖਤਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੌ ਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਿਸਰਫ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ “ਡਾਕਟਰ” ਦਾ ਿਖਤਾਬ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਿਵਚ ਕੁਝ
ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਯੋਗ ਛੋਟ� ਹਨ: ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਿਨਯਮਬੱ ਧ ਿਸਹਤ ਿਕੱ ਿਤਆਂ ਦੇ ਮ�ਬਰ (ਿਜਵ� ਦੰ ਦ� ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨ�ਚਰੋਪਾਥ, ਕੈਰੋਪਰੈਕਟਰ),

ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨ�� ਕੋਲ ਢੁਕਵ� ਅਕਾਦਿਮਕ ਜ� ਿਵਿਦਅਕ ਉਪਾਧੀ ਹੈ (ਿਜਵ� ਪੀ ਐ�ਚ ਡੀ)। ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ� ਪਿਹਲ�

ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਇੱ ਥ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਟਰੇਿਨੰਗ ਅਤੇ ਿਡਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਉਨ�� ਹਾਲਤ� ਿਵਚ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ “ਡਾਕਟਰ” ਨਹ� ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਿਜੱ ਥੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜ� ਸੰ ਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ�ਟ ਹਨ।
ਕੀ ਐਸਥੇਟੀਸ਼ਨ ਜ� ਮੈਡੀਕਲ ਔਿਫਸ ਅਿਸਸਟ�ਟ ਬੋਟੌਕਸ ਅਤੇ/ਜ� ਡਰਮਲ ਿਫਲਰਜ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੀ/ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਹ�। ਿਸਰਫ ਉਨ�� ਿਸਹਤ ਮਾਹਰ� ਨੂੰ ਬੋਟੌਕਸ ਅਤੇ/ਜ� ਡਰਮਲ ਿਫਲਰਜ਼ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ
ਰਿਜਸਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਨ। ਐਸਥੇਟੀਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਿਨਯਮਬੱ ਧ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਬੋਟੌਕਸ

ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਹੈ, ਭਾਵ� ਉਨ�� ਨ� ਿਕਸੇ “ਮੈਡੀਕਲ ਐਸਥੈਿਟਕ” ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਜ� ਅਕੈਡਮੀ ਤ�
ਕੋਈ ਟਰੇਿਨੰਗ ਜ� ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵ।ੇ

ਕੀ ਕੋਈ ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਰਸ ਜ� ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਪ�ੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸ ਬੋਟੌਕਸ ਅਤੇ/ਜ� ਡਰਮਲ ਿਫਲਰਜ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹ�, ਖਾਸ ਹਾਲਤ� ਹੇਠ। ਿਕਸੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵਲ� ਪਿਹਲ� ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ
ਨਰਸ ਜ� ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਪ�ੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਮ� ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ
ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਲਸੰ ਸ-ਰਿਹਤ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਬਾਰੇ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹ�। ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਕਾਲਜ
ਇਲਜ਼ਾਮ� ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ।
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