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 صوبے نے بچوں کی درد سے آرام کی ادویات کی ایک بڑی مقدار محفوظ کر لی ہے 
 میڈیا استفسارات  2022دسمبر،  06

بچوں کی درد اور بخار کی دوا کی قلت سے نمٹنے کے لیے، صوبے نے البرٹا میں رہنے والے خاندانوں کے بچوں کے لیے  

 ایسیٹامینوفین اور آئبوپروفین کی پانچ ملین بوتلیں حاصل کر لی ہیں۔

نگہداشت کاران کو بچوں کی درد اور بخار سے آرام کی ادویات کی قلت کا سامنا  دو ماہ سے، کینیڈا بھر میں موجود والدین اور 

رہا ہے۔ یہ قلت خاندانوں اور صحت کے نظام پر اضافی دباؤ کا باعث بن رہی ہے، جیسا کہ البرٹا کے زیادہ شہری فارمیسیز،  

د اور بخار کی ادویات پورے صوبے میں باآسانی  ڈاکٹرز اور ہسپتالوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ یقینی بنانے کے لیے کہ بچوں کی در

دستیاب رہیں اور بچوں اور خاندانوں کو راحت پہنچائی جا سکے، حکومت البرٹا اور البرٹا کی ہیلتھ سروسز نے اٹابے  

( سے ایسیٹامینوفین اور  Atabay Pharmacueticals and Fine Chemicalsفارماسیوٹیکل اینڈ فائن کیمیکلز ) 

 آئبوپروفین کی پانچ ملین یونٹس کی فراہمی حاصل کر لی ہے۔ 

ہیلتھ کینیڈا کے ساتھ مل کر حکومت البرٹا اور البرٹا ہیلتھ سروسز، ڈرگ اسٹیبلشمنٹ کے الئسنس کی منظوری کے عمل کو مکمل  

ہ ہوائی شپمنٹس کی  سے زیاد  10کرنے پر مصروف عمل رہی ہیں۔ ایک بار جب منظوری مل جاتی ہے، تو دوا کی البرٹا کو 

صورت میں ترسیل کر دی جائے گی۔ دوا جیسے ہی صوبے میں پہنچ جائے گی، اسے کمیونٹی اور ریٹیل فارمیسیوں میں تقسیم کر  

دیا جائے گا تاکہ والدین اور نگہداشت کاران اپنے بچوں کے لیے اسے خرید سکیں۔ چونکہ حکومت البرٹا نے درد اور بخار سے  

ی بہت سی بوتلیں حاصل کر لی ہیں، چنانچہ امید کی جاتی ہے کہ البرٹا کے شہری فارمیسی شیلف پر اسے  آرام کی ادویات ک

برانڈ کی ادویات حاصل کر چکے ہیں۔ تاہم، انفرادی فارمیسیز میں -باآسانی تالش اور حاصل کر سکیں گے جیسا کہ وہ پہلے نام 

جود ہوگی اگر وہ اپنے اسٹور کی سپالئی کے بارے میں فکر مند  کسی ڈاکٹری نسخہ کے بغیر دوا فروخت کرنے کی سہولت مو 

 ہوتے ہیں۔

( کو اپنے خام اجزاء  Atabay Pharmacueticals and Fine Chemicalsاٹابے فارماسیوٹیکل اینڈ فائن کیمیکلز )

رٹا دیگر ممالک جیسا کہ  کے لیے پہلے سے ہی ہیلتھ کینیڈا کی منظوری حاصل ہے اور فی الوقت وہی خوراکیں بھیجتا ہے جو الب 

 ریاستہائے متحدہ اور برطانیہ کے لیے حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ 

 فوری حقائق 

 یہ دوا ہیلتھ کینیڈا کی بیرون ملک موجود منظور شدہ فیسیلیٹی میں تیار کی جائے گی۔  •

 پیکیجنگ، ہیلتھ کینیڈا کے رہنما اصولوں کی پابندی کے مطابق ہو گی۔ •

 ا کی خوردہ قیمت صارفین کے لیے عمومی اوسط قیمت کے مطابق ہوگی۔ اس قسم کی دو •

کینیڈا میں درآمد کی جانے والی ادویات کو درآمد کے لیے مجاز پانے کے لیے ہیلتھ کینیڈا کی جانب سے مقرر کردہ   •

 حفاظت، معیار اور افادیت/تاثیر کے ضوابط پر پورا اترنا چاہیے۔ 


