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ਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ ਬਾਰੇ 
ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਤਸਹਤ ਹਿਪਤਾਲ ਸ ਿੱ ਚ ਨਜ਼ਰਬੂੰ ਦ ਕੀਤਾ (‘ਿੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ’) ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਿਸਤਕਾ, ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਪਤਾਲ  ਾਰਡ ਦਾ ਦਰੌਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਿਾਡੇ ਸਕਿ ੇਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮਲੁਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱ ਕ ਨ ੂੰ  
ਿਮਝਣ ਸ ਿੱ ਚ, ਅਤੇ ਇਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਸ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਕ ਤਿੁੀਂ ਿਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਿ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ। ਇਹ ਇਿ ਬਾਰੇ  ੀ ਸ ਆਸਿਆ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦ ਾਈਆ ਂਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹਿੱ ਕ ਹਨ ਅਤ ੇਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਪ ੇ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਸਕ ੇਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 

ਅਿੀਂ ਕੇਅਰ ਕਆੁਸਲਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੂੰ ਗਲੈਂਡ ਸ ਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਿਮਾਸਜਕ ਦੇਿਭਾਲ ਦਾ ਿੁਤੂੰ ਤਰ ਸਨਯੂੰਤਰਕ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਦੇ ਸਹਿੱ ਤਾਂ ਦੀ ਰਾਿੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅਸਿਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਤਸਹਤ ਪਰਸਤਬੂੰ ਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਿੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ 
ਹਾਂ ਸਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਿਹੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ  ੇਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਿਪਤਾਲ ਸ ਿੱ ਚ ਨਜ਼ਰਬੂੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 
ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸ  ਿਥਾ) ਤਸਹਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੁਕ ੇਂ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ।ੇ 

ਸਾਡੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਕਾਨ ੰ ਨ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਿਾਡੇ ਕਸਮਸ਼ਨਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੂੰ ਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ  ਿੱ ਿ- ਿੱਿ ਸਪਛੋਕੜਾਂ 
ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਿਾਂ, ਿੋਸ਼ਲ  ਰਕਰ,  ਕੀਲ, ਮਨੋਸ ਸਗਆਨੀ, ਅਤ ੇਹੋਰ ਸ ਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਜੋ ਿੁਦ 
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੇ ਾ ਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਅਿੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਿਾਰੇ ਹਿਪਤਾਲਾਂ, ਸਜਿੱ ਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਤਸਹਤ ਨਜ਼ਰਬੂੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ ਿੱ ਚ 
ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਨ ੂੰ  ਿਹੀ ਤਰਹਾਂ  ਰਤਣ ਅਤੇ ਹਿਪਤਾਲ ਸ ਿੱ ਚ ਨਜ਼ਰਬੂੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਹੀ ਤਰਹਾਂ 
ਨਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ। 
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ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਾਡੇ ਸਕਿ ੇਕਸਮਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਉਿ ਿਮੇਂ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ  ਾਰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਉਿ ਨ ੂੰ  ਇਕਿੱ ਸਲਆਂ 
ਸਮਲ ਿਕਦ ੇਹੋ। 

ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਿਟਾਫ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ   ੀ ਸਮਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਇਿ ਲਈ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਿਕਣ ਜ ੋਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਅਿਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਿੇ  ੀ ਅਸਜਹੇ 
ਮੁਿੱ ਸਦਆ ਂਨ ੂੰ  ਚੁਿੱ ਕ ਿਕਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਸਕ: 

• ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੂੰ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; 
• ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਸਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਤਸਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱ ਕ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱ ਸਿਆ 

ਸਗਆ ਹੈ ਸਜਿ ਨ ੂੰ  ਤੁਿੀਂ ਿਮਝਦੇ ਹੋ; 
• ਿਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਿਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; 
• ਿਟਾਫ ਤੁਹਾਡ ੇਿਸਭਆਚਾਰਕ ਸਪਛੋਕੜ, ਸਲੂੰ ਗ, ਉਮਰ, ਸਜਨਿੀ ਝਕੁਾਅ (ਭਾ ੇਂ ਤੁਿੀਂ ਸ ਪਰੀਤਸਲੂੰ ਗੀ (ਹੈਟਰੋਿੈਕਿੁਅਲ), ਿਮਸਲੂੰ ਗੀ 

ਔਰਤ, ਿਮਸਲੂੰ ਗੀ ਪੁਰਸ਼, ਜਾਂ ਦ-ੋਸਲੂੰ ਗੀ (ਬਾਇਿੈਕਿੁਅਲ)), ਿਰਮ ਜਾਂ ਆਿਥਾ ਜਾਂ ਅਿਮਰਥਤਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹ ੋਿਕਦੀ ਹੈ, ਦਾ 
ਿਸਤਕਾਰ ਕਰੇਗਾ; 

• ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਫੈਿਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਸ ਹਾਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸ ਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ੇ ਰਾਂ ਲਈ ਸਦਿੱ ਤੀ ਿੇਿ ਅਨੁਿਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ; ਅਤ ੇ

• ਇਿ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਹਿਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਅਦ  ਾਲੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਿਹੀ ਸਕਿਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

  



 

4 

ਸਾਡੇ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਕੁਝ ਅਸਜਹੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜ ੋਿਾਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਗਆ ਨਹੀਂ ਸਦੂੰ ਦਾ। ਿਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਿਕਦੇ: 

• ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿੈਕਸ਼ਨ (ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦਾ ਉਹ ਸਹਿੱ ਿਾ ਜ ੋਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਿਪਤਾਲ ਸ ਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੂੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਦੂੰ ਦਾ ਹੈ) 
ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦਣੇੀ; 

• ਹਿਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦਣੇੀ; 
• ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਕਿ ੇਹੋਰ ਹਿਪਤਾਲ ਸ ਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ; 
• ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸ ਅਕਤੀਗਤ ਡਾਕਟਰੀ ਿਲਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ; 
• ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸ ਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਿਲਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ; ਜਾਂ 
• ਤੁਹਾਡੇ  ਾਿਤ ੇਹਿਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦ ਰ ਿਮਾਂ ਸਬਤਾਉਣ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। 

ਪਰ ਿਾਡੇ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਿ ਿਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਿੱ ਸਦਆ ਂਬਾਰੇ ਿਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕਿ ਨਾਲ ਿੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਹਿਪਤਾਲ ਸ ਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੂੰ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸ ਰੁਿੱ ਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ  ਾਰਡ ਿਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਿਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ 
ਸਕ ਅਸਜਹਾ ਸਕ ੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਐਡ ੋਕੇਟ 

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਤਸਹਤ ਨਜ਼ਰਬੂੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿੁਤੂੰ ਤਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਐਡ ੋਕਟੇ ਤੋਂ ਿਹਾਇਤਾ ਲੈਣ 
ਦਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹਿੱ ਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਹਰ  ਕੀਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱ ਕਾਂ ਅਤੇ ਇਿ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਸ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਕ ੇਂ  ਰਤਣਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਕਿੇ ਇਿੱ ਕ ਿਤੁੂੰ ਤਰ ਐਡ ੋਕੇਟ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ  ਾਲੀ 
ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। 



 

5 

ਦ ਾਈ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱ ਕ 

ਜਦੋਂ ਹਿਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਬਮਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦ ਾਈ ਸਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ : 

• ਦਿੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਦ ਾਈ ਸਕਿ ਲਈ ਹੈ; 
• ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾ  ਹੋਣ ਦੀ ਿੂੰ ਭਾ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
• ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਿਸਹਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਹਿਪਤਾਲ ਸ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਸਤੂੰ ਨ ਮਹੀਸਨਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦ ਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈ ਿਕਦੀ ਹੈ ਭਾ ੇਂ ਤੁਿੀਂ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਸਹਮਤੀ ਸਦੂੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਦੂੰ ਦ।ੇ 

ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਸਤੂੰ ਨ ਮਹੀਸਨਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ ਕਲੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿ ਬਾਰੇ ਿਰਟੀਸਫਕਟੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਦ ਾਈ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਸਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਦ ਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਿਸਹਮਤੀ ਦ ੇਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਿੱ ਕ ਦਿਤਾ ੇਜ਼ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਿੱ ਿੇ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਦ ਾਈ ਬਾਰੇ ਿਮਝਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਨ ੂੰ  ਲੈਣ ਲਈ 
ਿਸਹਮਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿ ਗਿੱਲੋਂ ਿੂੰ ਤਸ਼ੁਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਿਹੀ ਿਸਹਮਤੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਤੂੰ ਦਰਿੁਤ ਹੋ ਅਤ ੇ
ਇਹ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਦ ਾਈ ਦੀ ਪਰਸਕਰਤੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿੂੰ ਭਾ ੀ ਪਰਭਾ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਸਤੂੰ ਨ ਮਹੀਸਨਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ, ਤੁਿੀਂ ਦ ਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿੱਿਣੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਿੀਂ ਐਨੇ ਸਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕ ਆਪਣੀ ਿਸਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ 
ਿਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਾਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੁਤੂੰ ਤਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਦ ਜੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਡਾਕਟਰ 
(SOAD)  ਿੱ ਜੋਂ ਜਾਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਦ ਜੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆ ਕੇ ਸਮਲ ਨਾ ਲ ੇ ਅਤੇ ਫਿੈਲਾ ਨਾ ਕਰ 
ਲ ੇ, ਤੁਿੀਂ ਦ ਾਈ ਲੈਣੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਸ਼ੁਰ  ਸ ਿੱ ਚ ਦ ਾਈ ਲੈਣੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਦੇ ਹੋ, ਤੁਿੀਂ ਬਾਅਦ ਸ ਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਆਪਣੇ 
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਸਬਹਤਰੀਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
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ਦ ਜੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਮਲਣ ਆਉਣ ਿਮੇਂ, ਦ ਜੀ ਰਾਏ ਦਣੇ ਲਈ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਅਿੱ ਗੇ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ: 

• ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਸਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੂੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ; 
• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦ ਾਈ ਬਾਰੇ ਸ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਿੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ ਅਕਤੀ  ੀ ਨਾਲ ਹੋ ੇ, ਆਮ ਤਰੌ 

'ਤੇ ਇਿ ਨ ੂੰ  ਸਨਿੱਜੀ ਰਿੱ ਸਿਆ ਜਾ ਗੇਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਜਾਂ ਿਾਈਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿਪਤਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ; 
• ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਕਿੇ ਨਰਿ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਸ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਹਾ ਹੈ; 
• ਇਹ ਫੈਿਲਾ ਕਰੇਗਾ ਸਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦ ਾਈ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਜੇ ਦ ਜੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਿਸਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਿਾਰੀ ਦ ਾਈ, ਜਾਂ ਮਸਹਜ਼ ਇਿ ਦਾ ਕੁਝ ਸਹਿੱਿਾ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਿਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਦ ਾਈ ਦਾ ਸ  ਰਣ ਸਦੂੰ ਦ ੇਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਿਰਟੀਸਫਕਟੇ ਭਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਇਿ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਿੇਗਾ ਸਕ ਦ ਜੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਯਕੁਤ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਫੈਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਦ ਜੀ ਰਾਏ ਦਣੇ ਲਈ ਸਨਯਕੁਤ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਹਿਪਤਾਲ ਤੋਂ ਿੁਤੂੰ ਤਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ ੋਫੈਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਨਿੱਜੀ ਕਸਲਸਨਕਲ ਫੈਿਲਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਫੈਿਲੇ ਨਾਲ ਅਿਸਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ। 
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ਅਵਤ-ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਲਾਜ 

ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਸਥਤੀਆਂ ਸ ਿੱ ਚ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਸਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਸਨਯਮ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ।ੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਹਿਪਤਾਲ ਸ ਿੱਚ 
ਸਕਿੇ ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਉਿਦੀ ਿਸਹਮਤੀ ਦੇ ਸਬਨਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ ਗਾੜ ਲਈ ਦ ਾਈ ਦਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਿਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇ: 

• ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ; 
• ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਭੀਰ ਤਕਲੀਫ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ; 
• ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਸ ਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ; ਜਾਂ 
• ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹੂੰ ਿਕ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਸ  ਹਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ। 

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦਾ ਸ ਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸ ਿਤਾਰ ਸ ਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਸਹਮਤੀ ਦਣੇ ਿਬੂੰ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਿਦਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਨ ੂੰ  ਦੇਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਿ ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਕਆੋਰਡੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਮੂੰ ਗੋ ਜਾਂ ਸਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ (ਸਿਹਤ ਸ ਭਾਗ) 
ਦੀ  ਿੈੱਬਿਾਈਟ www.dh.gov.uk ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 

http://www.dh.gov.uk/
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਤਸਹਤ ਹਿਪਤਾਲ ਸ ਿੱ ਚ ਨਜ਼ਰਬੂੰ ਦ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹ ੈਜਾਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੇ ਅਸਜਹੀ 
ਗਿੱਲ ਬਾਰ ੇਸਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਜ ੋਇਿ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ  ਾਪਰੀ ਿੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਭ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਿ ਹਿਪਤਾਲ, ਸਜਿ ਸ ਿੱਚ ਤੁਿੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਸਜਿੱ ਥੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਛੁਿੱ ਟੀ ਸਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿੀ, ਦ ੇਸਸ਼ਕਾਇਤ ਅਸਿਕਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਲਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕਿ ੇਹੋਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਹਰੇਕ 
ਹਿਪਤਾਲ ਕਲੋ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਅਸਿਕਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।) 

• ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਲਿੱ ਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੁੀਂ ਕੁਝ ਿਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਸ ਿੱ ਚ 
ਐਡ ੋਕੇਿੀ ਿੇ ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਿੀਂ ਿਾਡੇ ਸਕਿ ੇਸ ਸਜ਼ਸਟੂੰ ਗ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਸਹ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

• ਹਿਪਤਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਸਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਿਣਗੇ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ 
ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਕਿ ੇ ੀ ਕਾਰ ਾਈ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਿਣਗੇ ਸਜਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਿਸਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

• ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਹਿਪਤਾਲ ਦੇ ਜ ਾਬ ਤੋਂ ਿੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਿਾਨ ੂੰ  ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਹ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਪੁਿਸਤਕਾ ਦੇ ਸਪਛਲੇ 
ਪਾਿੇ ਸਦਿੱ ਤ ੇਪਤੇ 'ਤੇ ਿਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਿੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

• ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਿਰਸ ਿ ਓਮਬਡਿਮੈਨ ਨ ੂੰ   ੀ ਕਸਹ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਓਮਬਡਿਮੈਨ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, 0345 015 4033 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਿ ਪਤ ੇ'ਤੇ ਸਲਿੋ: The Parliamentary and Health 

Service Ombudsman, Millbank Tower, Millbank, London SW1P 4QP. 
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ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਵਕ ੇਂ ਨਵਜਿੱ ਠਾਂਗੇ 
ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਿਕਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਤਸਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਿਬੂੰਿਤ 
ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਿੱਕ ਸਨਯੂੰ ਤਰਕ  ਿੱ ਜੋਂ ਿਾਡੀ ਭ ਸਮਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਅਿੀਂ ਅਸਜਹੀਆਂ ਸ ਅਕਤੀਗਤ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਨਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ 
ਕੁਆਸਲਟੀ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਸਿਆ ਦ ੇਿਰਕਾਰੀ ਸਮਆਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਸ ਿੱ ਚ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਅਿਫਲਤਾ ਨਾਲ ਿਬੂੰ ਿਤ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂ
ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਸਕਿੇ  ੀ ਸ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਿਾਡੀ ਪੁਿਸਤਕਾ ‘ਸਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ 
ਜਾਂ ਿਮਾਸਜਕ ਦੇਿਭਾਲ ਿੇ ਾ ਬਾਰੇ ਸਕ ੇਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ’ ਪੜਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ www.cqc.org.uk/public/sharing-your-

experience  ੈਿੱਬਿਾਈਟ 'ਤੇ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ  ੀ ਿਾਂਝਾ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਤਸਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਾਨ ੂੰ  ਪਸਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਿੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਹਿਪਤਾਲ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਦੇਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ। 

ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਹਿਪਤਾਲ ਦੇ ਜ ਾਬ ਦਾ ਸ ਿਤਾਰ ਸ ਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਿੀਂ ਿਸਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਹਿਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਸਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸ ਿੱ ਚ ਅਿਫਲ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਇਹ ਫੈਿਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕ ਕੀ ਿਾਨ ੂੰ  ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦ ੇਆਿਰ ਸ ਿੱਚ, ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਿਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਚਿੱ ਠੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਸਕ ਅਿੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਿ ਸ ਿੱਚ ਹਿਪਤਾਲ ਨ ੂੰ  
ਇਿ ਬਾਰੇ ਿਾਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦੀਆ ਂਹਨ ਸਕ ਅਸਜਹੀ ਅਿਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਦਬੁਾਰਾ ਹਣੋ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। 

http://www.cqc.org.uk/public/sharing-your-experience
http://www.cqc.org.uk/public/sharing-your-experience
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ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਅਤੀਤ ਸ ਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਦ ੇਿੂੰ ਪਰਕ ਸ ਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ ੇਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਰਿੱ ਿ 
ਿਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਟਾ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਸਹਤ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਾਨ ੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਬਾਰ ੇਪੁਿੱ ਛਣ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੈ: 

• ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬਾਰੇ ਸਕਹੜੀ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿੱ ਿਦੇ ਹਾਂ; 
• ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱ ਕ ਸਕਿ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਹੈ; 
• ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਉਂ ਰਿੱਿਦੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇਇਿ ਨ ੂੰ  ਸਕ ੇਂ  ਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
• ਸਕਿੇ  ੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਿਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱ ਕ। 

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ ੇਿਾਡ ੇਕੋਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਦੇ  ੇਰ ੇ ਦੇਿਣੇ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਿ ਪੁਿਸਤਕਾ ਦੇ ਸਪਿੱ ਛ ੇ
ਸਦਿੱ ਤੇ ਪਤੇ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਿਾਨ ੂੰ  ਸਲਿੋ। 
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ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਕ ੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ  
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਿੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਿੀਂ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕਈੋ ਦੋਿਤ ਜਾਂ ਸਰਸ਼ਤਦੇਾਰ) ਇਹ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ: 

• ਸਨਊਕੈਿਲ ਸ ਿੱ ਚ ਿਾਡ ੇਦਫ਼ਤਰ ਨ ੂੰ  ਪਿੱ ਤਰ ਸਲਿੋ (ਪਤਾ ਇਿ ਪੁਿਸਤਕਾ ਦ ੇਸਪਿੱ ਛੇ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹੈ); ਜਾਂ 
• ਿੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ ਿ ੇਰੇ 8.30  ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:30  ਜੇ ਦਰਸਮਆਨ ਿਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸ ਿੱਚ 03000 616161 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 

ਸਕਿੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੂੰ ਦ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਿਾਡੀ ਟੈਲੀਫ਼ਨੋ ਆਂਿਸਰੂੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਿੁਨੇਹਾ ਛਿੱ ਡ ਸਦਓ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਫਨੋ 
ਨੂੰ ਬਰ ਛਿੱ ਡ ਸਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਸਦਨ ਕਈੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਿਕੇ। 

ਇਸ ਲੜੀ ਵ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਪਰਕਾਸ਼ਨ 

‘ਅਿੀਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (CTOs) ਅਿੀਨ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿੱਤਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਸਕ ੇਂ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ’ 

‘ਇਲੈਕਟਰੋ-ਕਨ ਲਸਜ਼  ਥੈਰੇਪੀ (ECT) – ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਸਹਮਤੀ ਦਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱ ਕ’ 
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ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

 

03000 616161 'ਤੇ ਸਾਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ  

 

enquiries@cqc.org.uk 'ਤੇ ਸਾਨ ੰ  ਈਮੇਲ ਕਰੋ  

 

ਸਾਡੀ  ੈਿੱਬਸਾਈਟ www.cqc.org.uk ਦੇਖੋ 

 

ਸਾਨ ੰ  ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਵਲਖੋ  

CQC Mental Health Act 

Citygate  

Gallowgate  

Newcastle upon Tyne  

NE1 4PA 

 

 

  ਸਾਨ ੰ  ਟਵ ਿੱ ਟਰ @CareQualityComm 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ  
 

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਸਰਪੋਰਟ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਟ ਸ ਿੱ ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਾਡੇ ਨਾਲ 
ਿੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। 
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