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ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 
 

 

ਸੂਬੇ ਿੇ ਬੱਨਿਆਂ ਿੂੂੰ  ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 

ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਡੱੀ ਸਪਲਾਈ ਿੂੂੰ  ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਕੀਤਾ 

06 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ  ਪ ੱਛਰਗੱਛ 

ਬੱਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬ ਖ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੱਰਿਆਂ ਲਈ 

ਐਸੀਟਾਰਮਨੋਰਿਨ ਅਤੇ ਆਈਰਬਊਪਰੋਿੈਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਰਮਲੀਅਨ ਬੋਤਲਾਂ 

ਸ ਰੱਰਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਦੋ ਮਹੀਰਨਆਂ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਿ ਮਾਰਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਬੱਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ 

ਬ ਖ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਰਪਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 

ਤਣਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਕਉਰਂਕ ਵਧੇਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਵੱਿ ਜਾ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਬੱਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬ ਖ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਰਵੱਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਬੱਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਰਾਹਤ ਪਹ ੰਿਾਉਣ ਲਈ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 

ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਨੇ ਅਟਾਬੇ ਫਾਰਮਾਰਸਉਟੀਕਲਸ ਐਡਂ ਫਾਈਨ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰਮਲੀਅਨ 

ਯੂਰਨਟ ਐਸੀਟਾਰਮਨੋਰਿਨ ਅਤੇ ਆਈਰਬਊਪਰੋਿੈਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਰਵਰਸਜ਼, ਡਰੱਗ ਸੰਸਥਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਰਰਕਰਰਆ 

ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਮਲ ਜਾਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ, ਦਵਾਈ 10 ਹਵਾਈ ਰਿਪਮੈਟਾਂ ਰਾਹੀ ਂਅਲਬਰਟਾ ਪਹ ੰਿਾ ਰਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜਵੇਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਸੂਬੇ ਰਵੱਿ 

ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਅਤੇ ਰਰਟੇਲ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਰਵੱਿ ਵੰਡ ਰਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਰਿਆਂ ਲਈ ਿਰੀਦ ਸਕਣ। ਰਕਉਰਂਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਦ ਅਤੇ 

ਬ ਖ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸ ਰੱਰਿਅਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ ਰਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਿੈਲਫਾਂ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਰਮਲ ਸਕੇਗੀ ਰਜਵੇਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਹਲਾਂ 

ਨਾਮ-ਬਰਾਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਮਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਜੇਕਰ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ 

ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿੰਤਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਕਾਊਟਂਰ ਦੇ ਰਪੱਛੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। 
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ਅਟਾਬੇ ਫਾਰਮਾਰਸਉਟੀਕਲਸ ਐਡਂ ਫਾਈਨ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਕੋਲ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੱਿੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਹੈਲਥ 

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਵੱਿ ਉਹੀ ਿ ਰਾਕਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਰਕੰਗਡਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ 

ਦੇਿਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

ਫੌਰੀ ਤੱਥ 

• ਇਹ ਦਵਾਈ ਰਵਦੇਿਾਂ ਰਵੱਿ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ਆਰਾ ਪਰਵਾਰਨਤ ਸਹਲੂਤ ਰਵੱਿ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

• ਪੈਕੇਰਜੰਗ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਦਿਾ-ਰਨਰਦੇਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। 

• ਿਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਰਟੇਲ ਲਾਗਤ ਇਸ ਰਕਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

• ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਿ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਆਯਾਤ ਲਈ ਅਰਧਕਾਰ ਰਦੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈਲਥ 

ਕੈਨੇਡਾ ਦ ਆਰਾ ਰਨਰਧਾਰਤ ਸ ਰੱਰਿਆ, ਗ ਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਿੀਲਤਾ ਰਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰਾ 

ਕਰਨਾ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। 

 


