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ਐਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਡਾਇਨਬਟੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਦੇ ਭਨਵਿੱਖ ਿ ੂੰ  ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਕਰਿਾ ਂ
 

21 ਜੁਲਾਈ, 2022  

ਸੂਬੇ ਵਾਸਤ ੇਇਕ ਰਵਸਰਤਿਤ ਡਾਇਰਬਟੀਜ਼ ਿਣਨੀਤੀ ਰਤਆਿ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਡਾਇਰਬਟੀਜ਼ ਵਿਰਕਿੰਗ ਗਿੁੁੱਪ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਹ।ੈ 

ਸਿਕਾਿ ਇਸ ਰਿਿਕਾਲੀ ਬੀਮਾਿੀ ਨਾਲ ਜੀਅ ਿਹ ੇਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਿਹੀ ਰਗਣਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਿੂਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਿਆ ਂਕਿਨ ਵਾਸਤ ੇਇਕ 

ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਕੇਅਿ ਪਲੈਨ ਨੂਿੰ  ਿਪੂ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲਬਿਟਾ ਭਿ ‘ਿੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਤਰਨਧਾਂ ਨਾਲ ਰਮਲਕੇ ਕਿੰਮ ਕਿੇਗੀ।  

ਡਾਇਰਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰਕਿੰਗ ਗਿੁੁੱਪ ਵੁੱਲੋਂ  ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਿੇਗੀ। ਇਨਸੂਰਲਨ ਪਿੰਪ 

ਥੈਿੇਪੀ ਪਿੋਗਿਾਮ ‘ਿ ਕਈੋ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਿਗੋਿਾਮ ਉਸੇ ਹੀ ਤਿ੍ਾ ਂਜਾਿੀ ਿਹਗੇਾ ਰਜਵੇਂ ਰਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ ਅਤ ੇਇਹ 

ਇਸ ਸਾਲ ਰਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਿੰਭਵ ਹ ੋਸਰਕਆ, ਸ਼ੁਿ ੂਹੁਿੰਰਦਆ ਂ ਇਨਸੂਰਲਨ ਪਿੰਪਾ ਂਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆ ਂਨਵੀਆ ਂਰਕਸਮਾਂ ਤੁੱਕ ਪਹੁਿੰਿ ਵਧਾਏਗਾ।  

ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆ ਦੀ ਟਾਈਪ 1 ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਰਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਿੋਗ-ਪਛਾਣ ਹ ੋਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਿਹੀ ਰਗਣਤੀ ਨੂਿੰ  ਰਧਆਨ ‘ਿ 

ਿੁੱਖਰਦਆਂ ਹੋਇਆ ਂਕੇਅਿ ਦੇ ਲਿੰਮੀ ਰਮਆਦ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਾਿਗ ਨੂਿੰ  ਰਮਥਣ ਦੀ ਜ਼ਿਿੂਤ ਹ ੈਤਾ ਂਰਕ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰਬਟੀਜ਼ ਦਾ 

ਪਿਬਿੰਧਣ ਕਿ ਸਕਣ ਅਤ ੇਮਾੜੇ ਨਤੀਰਜਆਂ ਦੇ ਖਤਿ ੇਨੂਿੰ  ਘਟਾ ਸਕਣ, ਰਜਿੰਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਿ ਰਸਸਟਮ ਦੇ ਖਿਰਿਆਂ ਅਤ ੇਬੋਝ ਰਵਿ ਵਾਧਾ 

ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।  

ਡਾਇਰਬਟੀਜ਼ ਦੀਆ ਂਦਵਾਈਆ,ਂ ਸਪਲਾਈਆ ਂਅਤ ੇਇਨਸੂਰਲਨ ਪਿੰਪਾਂ ਦਾ ਸਿਕਾਿ ਦਾ ਖਿਿਾ ਤਕਿੀਬਨ 15 ਪਿਰਤਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾਂ ਵਧ ਿੁੁੱਰਕਆ ਹ ੈ

ਅਤ ੇਇਹ ਬੀਤ ੇਪਿੰਜ ਸਾਲਾ ਂ‘ਿ ਲੁੱਗਭਗ ਦੁੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 200 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਤੁੱਕ ਪੁੁੱਜ ਰਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਐਲਬਿਟਾ ਦੇ ਕੇਅਿ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 

ਪਿਬਿੰਧ ਨਾਲ ਨਰਜੁੱਰਿਆ ਨਾ ਰਗਆ ਤਾ ਂਆਉਦੇਂ ਪਿੰਜ ਸਾਲਾ ਂ‘ਿ ਖਿਿੇ ਦੇ ਰਫਿ ਦੁੁੱਗਣੇ ਹੋ ਕੇ 381 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਤੁੱਕ ਪੁੁੱਜਣ ਦੀ ਆਸ ਹ।ੈ  

ਰਨਸ਼ਾਨਾਂ ਭਰਵੁੱਖ ਵਾਸਤ ੇਇਕ ਰਟਕਾਊ ਪਿਕਾਿ ਦਾ ਕੇਅਿ ਦਾ ਮਾਿਗ ਰਵਕਸਤ ਕਿਰਦਆਂ ਹਇੋਆਂ ਕੇਅਿ ਰਵਿਲੇ ਖੁੱਰਪਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਨ ਅਤੇ 

ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੁੱਲ ਰਮਲਾ ਕੇ ਇਕ ਿਿੰਗੇਿਾ ਕੇਅਿ ਪਿਦਾਨ ਕਿਨ ਦਾ ਹੈ।  

ਵਿਰਕਿੰਗ ਗਿੁੁੱਪ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਅਿ ਦੇ ਸਾਿ ੇਮਾਿਗ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਿੇਗਾ, ਰਜਸ ‘ਿ ਮੁਢਲੇ ਕੇਅਿ ਪਿਦਾਨ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਿਾ ਂਦੀ ਪਿੈਕਰਟਸ ਦੇ 

ਦਾਇਿੇ ਅਤ ੇਡਾਇਰਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੀਅ ਿਹੇ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਿੋਗ-ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਡਾਇਰਬਟੀਜ਼ ਵਿਰਕਿੰਗ ਗਿੁੁੱਪ ਮਿੀਜ਼ਾਂ, ਡਾਇਰਬਟੀਜ਼ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਸਹਤ ਪਿਫੋੈਸ਼ਨਲਾਂ, ਖੋਜ-ਕਿਰਤਆਂ ਅਤ ੇਹੈਲਥ ਇਿੰਨਸ਼ੋਿੈਂਸ ਕਿਨ ਵਾਰਲਆ ਂਨੂਿੰ  

ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੇਗਾ। ਰਸਫਾਿਸ਼ਾਂ 2023 ਦੀ ਪੁੱਤਝੜ ਿੁੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ ਂਰਸਹਤ ਮਿੰਤਿੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ।. 

ਫੌਰੀ ਤਿੱਥ 

• ਡਾਇਰਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਿਹੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਰਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਿੰਭਵ ਹੋਇਆ 2022 ‘ਿ ਹਿੇ ਰਲਖੇ ਪਿੰਪਾ ਂਤੁੱਕ ਵੀ ਪਹੁਿੰਿ ਹਾਸਲ 

ਹ ੋਜਾਵੇਗੀ:  

 



Classification: Public 
 

o Medtronic Canada ਵੁੱਲੋਂ  ਬਣਾਏ ਗਏ Minimed 670G ਇਨਸੂਰਲਨ ਪਿੰਪ ਰਸਸਟਮ ਅਤ ੇMinimed 770G 

ਇਨਸੂਰਲਨ ਪਿੰਪ ਰਸਸਟਮ  

o Ypsomed Canada Inc.ਵੁੱਲੋਂ  ਬਣਾਏ ਗਏ YpsoPump ਇਨਸੂਰਲਨ ਪਿੰਪ 

o Tandem Diabetes Care Canada, Inc.ਵੁੱਲੋਂ  Basal IQ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਰਹਤ ਬਣਾਏ ਗਏ t:slim X2 ਇਨਸੂਰਲਨ 

ਪਿੰਪ ਅਤ ੇControl IQ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਰਹਤ ਬਣਾਏ ਗਏ t:slim X2 ਇਨਸੂਰਲਨ ਪਿੰਪ  

 

• ਇਨਸੂਲੈੁੱਟ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਾਿਮਾਰਸਊਟੀਕਲ ਅਲਾਇਿੰਸ ਨਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।  
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