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ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 
 

 

ਬੱਨਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਨਿਲੀ ਖੇਪ ਪਿ ੁੰਿ ਗਈ 
ਿੈ 
18 ਜਨਵਰੀ, 2023  

ਅਲਬਰਟਾ ਰਵਿੱਚ ਬਿੱਰਚਆਂ ਲਈ ਤਰਲ ਐਸੀਟਾਰਿਨੋਰਿਨ ਦੀ ਪਰਿਲੀ ਖੇਪ 
ਆ ਗਈ ਿੈ ਅਤ ੇਇਿ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਰਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਦਿੱਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਰਡਪਟੀ ਪਰੀਿੀਅਰ ਨਾਥਨ ਰਨਊਡੋਰਫ (Nathan Neudorf), ਐਡਰਿੰਟਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ CEO ਿਾਈਰਨ ਕੀਿਨ 
(Myron Keehn) ਅਤ ੇਰਸਿਤ ਿੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੋਰਪੰਗ (Jason Copping) ਐਡਰਿੰਟਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਿੱਰਚਆਂ 
ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰਿਲੀ ਖੇਪ ਰਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਨੰੂ ਰਿਲੇ। 
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ਵਰਗੀਕਰਨ: ਜਨਤਕ 

250,000 ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਇਿ ਖੇਪ ਸੂਬੇ ਦੇ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਵਧਾਏਗੀ, ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਰਕ 
ਦਵਾਈ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰਚ ਰਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਰਜਿੜੇ ਬਿੱਰਚਆਂ ਦਾ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਚਿੱਲ ਰਰਿਾ ਿੈ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਾਿਤ ਰਿਲ ਸਕੇ। 

ਿੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਨਰਿਾਤਾ ਨੰੂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ, ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ 
ਪੈਕੇਰਜੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਪੂਰੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਿੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 
ਪਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਿੀਰਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਿਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਰਰਟੇਲ ਵਰਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 
ਬੋਤਲਾਂ ਰਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਰੋਧਕ ਢਿੱਕਣ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 

ਅੰਤਰਰਿ ਰਵਿੱਚ, ਇਿੱਕ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਖੇਪ ਨੰੂ ਰਸਰਫ ਿਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਰਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਕਉਰਂਕ 
ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਿਸਪਤਾਲ ਰਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਦਵਾਈ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਬਾਲ-ਰੋਧਕ ਢਿੱਕਣ ਇਿੱਕ 
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜ ਨਿੀ ਂਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ, ਕੁਿੱਲ ਖੇਪ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 
ਨੇ ਿਸਪਤਾਲ ਰਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਪਰਿਲੀ ਖੇਪ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।  

ਬਾਲ-ਰੋਧਕ ਢਿੱਕਣਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿ ਲੋੜ ਨੰੂ ਿਿੱਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਰਨਰਿਾਤਾ ਨੇ ਿੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦਆੁਰਾ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਿਾਤਾ-
ਰਪਤਾ ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤ, ਿਣੁ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ 4.75 ਰਿਲੀਅਨ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਰਵਿੱਚ ਰਰਟੇਲ ਰਵਕਰੀ ਲਈ ਿੈਲਥ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿ ੇਿਨ। 

ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਪਰਾਪਤ ਿੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਿ ਰਰਟੇਲ ਕੀਿਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਿਤਾਂ 'ਤੇ ਰਵਕਰੀ ਲਈ 
ਫਾਰਿੇਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿੁਿਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਰਜਿੇ ਸਿੇਂ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਾਂ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ 
ਰਵਸ਼ਵਰਵਆਪੀ ਘਾਟ ਿੈ, ਇਿਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਰਰਟੇਲ ਕੀਿਤ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰੀਿੀਅਿ ਅਦਾ 
ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਿੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦਆੁਰਾ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਰਿਲਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 
• ਆਡੀਓ: ਿੰਤਰੀ ਕੋਰਪੰਗ ਤੋਂ ਿਵਾਲਾ 
• ਖੇਪ ਪਿੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾ ਂ 
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