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 بچوں کی ادویات کی پہلی شپمنٹ کی آمد 

   2023جنوری،  18

میں پہنچ چکی ہے اور بنا    ( کی پہلی شپمنٹ البرٹاacetaminophenبچوں کی مائع ایسیٹامنفین )

 کسی تاخیر کے صوبے بھر کے ہسپتالوں میں تقسیم کی جائے گی۔ 

 

( اور منسٹر  Myron Keehn(، مائیرن کیہن )Nathan Neudorfڈپٹی پریمیئر نیتھن نیوڈورف ) CEOایڈمنٹن انٹرنیشنل ائیرپورٹ کے 

انٹرنیشنل ائیرپورٹ پر بچوں کے درد کی ادویات کی پہلی شپمنٹ النے والی   ( نے ایڈمنٹنJason Coppingبرائے صحت جیسن کوپنگ )

 پرواز کا استقبال کیا۔ 

بوتلوں کی حامل یہ شپمنٹ صوبے کے ہسپتالوں کی سپالئی میں اضافے کا سبب بنے گی، اس بات کو یقینی   250,000

ے اور سائٹ پر زیِر عالج بچے درد اور  بنائے گی کہ مریض بغیر کسی تاخیر کے ادویات تک رسائی حاصل کر سکیں گ

 بخار سے آرام پانے کے لیے مطلوبہ عالج حاصل کر سکتے ہیں۔

( کی طرف سے منظوری حاصل کرنے کے لیے، مینوفیکچرر کو ادویات کے معیار،  Health Canadaہیلتھ کینیڈا )

ی ضرورت تھی۔ کینیڈا کے ریگولیٹری حفاظت اور پراڈکٹ کی پیکیجنگ سے متعلق معلومات پر مشتمل تجویز پیش کرنے ک
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تقاضہ جات کو پورا کرنے کے لیے، ہیلتھ کینیڈا نے تجویز کا جائزہ لیا اور اضافی معلومات کے ساتھ متعدد تبدیلیاں کرنے 

کی درخواست کی۔ ان تبدیلیوں میں سے ایک یہ تھی کہ صارفی استعمال کی سپالئی کی بوتلوں کے لیے بچوں کی حفاظت  

 مزاحمتی کیپس شامل کرنا ضروری ہیں۔ کی خاطر 

عبوری مدت میں، جب ہسپتال میں طبی پروفیشنلز کی جانب سے ادویات دی جاتی ہیں تو بچوں کی حفاظت کی خاطر  

مزاحمتی کیپس ایک ریگولیٹری تقاضہ نہیں ہوتے، لٰہذا ابتدائی شپمنٹ صرف ہسپتال میں استعمال کے لیے منظور کی گئی 

رٹا کی حکومت نے مکمل شپمنٹ کا انتظار کرنے کی بجائے، ہسپتال کے استعمال کے لیے ادویات کی حامل  تھی۔ نتیجتاً، الب

 ۔  پہلی شپمنٹ وصول کرنے کا انتخاب کیا

بچوں کو محفوظ رکھنے کی کیپس کے حوالے سے حتمی تقاضہ پورا کر دیا گیا ہے اور مینوفیکچرر نے ہیلتھ کینیڈا کی 

ام معلومات فراہم کر دی ہے۔ البرٹا کی حکومت، البرٹا میں رہائش پذیر والدین اور سرپرست، جانب سے درخواست کردہ تم

 ملین بوتلوں کی منظوری کے منتظر ہیں۔ 4.75اب ہیلتھ کینیڈا کی جانب سے صوبے بھر میں صارفی فروخت کے لیے بقیہ 

ں پر فروخت کرنے لیے فارمیسیز کو فراہم  ایک بار موصول ہونے کے بعد، ادویات معیاری صارفی قیمت کے برابر قیمتو 

کی جائیں گی۔ حکومت عالمی قلت کے اس دور میں ادویات کو محفوظ رکھنے کے لیے متوقع صارفی قیمت پر ایک مختصر  

 پریمیئم کی ادائیگی کر رہی ہے۔ ہیلتھ کینیڈا کی جانب سے ادویات کی منظوری کے بعد مکمل قیمت ریلیز کی جائے گی۔ 

 ملٹی میڈیا

 تباس( کی طرف سے اقCoppingآڈیو: منسٹر کوپنگ )  •

  کے حوالے سے تصاویرشپمنٹ کی آمد  •
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