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CARDSTACK

ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ(ਐਿਕਿਵ ਇਗੰਿਡੇ਼ੀਐਂਿ) ਤਜਵ਼ੀਜ਼: 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਨ ਦ਼ੀ ਜ਼ਿਿੂਤ ਹੈ 
ਤਹੁਾਡ ੇਡਾਿਿਿ ਦ ੇਕ ਰ੍ਿਸਕਰਿ੍ਸਨ ਤ ੇਦਵਾਈ ਦ਼ੀ ਜਾਣਿਾਿ਼ੀ ਦਾ ਤਿ਼ੀਿਾ ਬਦਲ ਕਿਹਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਆਸਿਿਲੇ਼ੀਆਈ 
ਸਿਿਾਿ ਦ਼ੀ ੍ਕਹਲਿਦਮ਼ੀ ਦਾ ਕਹਸੱਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਸਦਾ ਅਿਥ ਹ ੈਕਿ ਕਜ਼ਆਦਾਤਿ ਫਾਿਮਾਕਸਉ ਿ਼ੀਿਲ ਲਾਭ ਯਜੋਨਾ (਼੍ੀਬ਼ੀਐਸ)
(Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) ਅਤ ੇਕਿ੍ਿਿ਼ੀਏਸਨ ਼੍ੀਬ਼ੀਐਸ (ਆਿ਼੍ੀਬ਼ੀਐਸ) (Repatriation 
PBS (RPBS)  ਦ਼ੀਆ ਂਤਜਵ਼ੀਜ਼ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਉਨ੍ਾ ਂਦ ੇਬਰਿਾਡਂ ਨਾਮ ਦ਼ੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਾ ਂਦ ੇਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਦੁਆਿਾ 
ਕਦੱਤ਼ੀਆ ਂਜਾਣਗ਼ੀਆ।ਂ 

ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਿ਼ੀ ਹ?ੈ
ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਉਹ ਹੁਦੰ ੇਹਨ ਜ ੋਦਵਾਈ ਦਾ ਿੰਮ ਿਿਦੇ ਹਨ. ਬਰਿਾਡਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਿ 
ਨਾਮ ਹ ੈਜ ੋਇਸਦੇ ਕਨਿਮਾਤਾ ਦੁਆਿਾ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ

ਬਹਤੁ ਸਾਿ਼ੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਹਨ ਕਜਨ੍ਾ ਂਦ ੇਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਸਮਾਨ ਹੁਦੰ ੇਹਨ ੍ਿ ਬਰਿਾਡਂ 
ਨਾਮ ਵਖੱ ੋਵਖੱਿੇ ਹਨ । ਇਹ ਦਵਾਈਆ ਂਲਈ ਕਵਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਸਾਡ਼ੀ ਸੁ੍ਿ ਮਾਿਿ਼ੀਿ 
ਉਨ੍ਾ ਂਉਤ੍ਾਦਾ ਂਨਾਲ ਭਿ਼ੀ ਹਈੋ ਹ ੈਜ ੋਅਦੰਿ ਤੋਂ ਤਾ ਂਸਮਾਨ ਹਨ, ੍ਿ ਬਰਿਾਡਂ ਦ ੇਨਾਮ ਵਖੱੋ 
ਵਖੱਿੇ ਹਨ। 

ਸਾਿ਼ੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇ੍ਕੈਿੰਗ ਜਾ ਂਡਬੱ ੇ‘ਤ ੇਉਨ੍ਾ ਂਦ ੇਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਸੂਚ਼ੀਬਧੱ ਹਣੋੇ 
ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈ ੍ਿੈਕਜੰਗ ਇਹ ਵ਼ੀ ਦਿਸਾਉਂਦ਼ੀ ਹ ੈਕਿ ਉਸ ਖਾਸ ਗਠਨ/ ਬਣਤਿ 

ਕਵਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਹੁਦੰਾ ਹ.ੈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦ਼ੀ ਤਾਿਤ ਹ।ੈ ਿਝੁ ਦਵਾਈਆ ਂ
ਦਾ ਇਿੋ ਬਰਿਾਡਂ ਨਾਮ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ,ੈ ੍ਿੰਤ ੂਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਵਖੱ ਵਖੱ ਸਿਤ਼ੀਆ ਂਕਵਚ 
ਆਉਂਦ਼ੀਆ ਂਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਖੱ ੋਵਖੱਿ਼ੀਆ ਂਸਕਥਤ਼ੀਆ ਂਲਈ ਜਾ ਂਵਖੱ ਵਖੱ ਉਮਿ 
ਸਮੂਹਾ ਂ(ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਬਚੱ,ੇ ਬਹਤੁ ਛੋਿ ੇਬਕੱਚਆ,ਂ ਬਾਲਗਾ)ਂ ਲਈ ਵਿਤ਼ੀਆ ਂਜਾ ਸਿਦ਼ੀਆ ਂ
ਹਨ।

ਿਦੇ-ਿਦਾਈਂ, ਇੱਿ ਦਵਾਈ ਕਵਚੱ ਇੱਿ ਤੋਂ ਵਧੱ ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਜ ੇਅਕਜਹਾ 
ਹ,ੈ ਤਾ ਂਹਿਿੇ ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਦਾ ਨਾਮ ੍ਕੈਿੰਗ ਅਤ ੇਫਾਿਮੇਸ਼ੀ ਕਡਸ ੈ੍ਂਕਸੰਗ ਲੇਬਲ ਤੇ 
ਕਦਖਾਇਆ ਕਗਆ ਹ/ੈ ਜਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ

ਆਮ (ਜੈਨਕਿਿ) ਦਵਾਈਆ ਂਬਾਿੇ
ਜਦੋਂ ਿੋਈ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ (ਫਾਿਮਾਕਸਉਿ਼ੀਿਲ) ਿੰ੍ਨ਼ੀ ਇੱਿ ਨਵਾ ਂ
ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਕਵਿਸਤ ਿਿਦ਼ੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ੍ਿੇੈਂਿ ਕਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਇਸਦਾ ਅਿਥ 
ਇਹ ਹ ੈਕਿ ਿਝੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿੋਈ ਹਿੋ ਿੰ੍ਨ਼ੀ ਉਹ਼ੀ ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਵਾਲ਼ੀ ਦਵਾਈ 
ਕਤਆਿ, ਕਨਿਮਾਣ ਜਾ ਂਵਚੇ ਨਹੀਂ ਸਿਦ਼ੀ। 

ਬਾਜ਼ਾਿ ਕਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ੍ਕਹਲ਼ੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਿਈ ਵਾਿ ਸਿੁਆੂਤ਼ੀ ਬਰਿਾਡਂ ਵ਼ੀ ਕਿਹਾ 
ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ

ਇੱਿ ਵਾਿ ੍ਿੇੈਂਿ ਦ਼ੀ ਕਮਆਦ ਖਤਮ ਹਣੋ ਤ,ੇ ਦੂਜ਼ੀਆ ਂਿੰ੍ਨ਼ੀਆ ਂਦਵਾਈ ਦ ੇਆ੍ਣ ੇ
ਆ੍ਣ ੇਸੰਸਿਿਣਾ ਂਨੂੰ ਕਵਿਸਤ ਿਿ ਸਿਦ਼ੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਆਮ(ਜੈਨਕਿਿ) 
ਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਤਿੌ ਤ ੇਜਾਣ ੇਜਾਦੇਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਸਿੁਆੂਤ ਿਿਨ 
ਵਾਲੇ ਬਰਿਾਡਂ ਦ ੇਸਮਾਨ ਹ,ੈ ੍ਿ ਨਵੀਂਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਵਖੱ-ਵਖੱ ਬਰਿਾਡਂ ਦ ੇਨਾਮ ਹਠੇ 
ਕਵਿਦ਼ੀਆ ਂਹਨ। 

ਿ੍ਡੇਮਾਿਿ ਕਨਯਮਾ ਂਦ ੇਿਾਿਨ, ਜੈਨਕਿਿ ਦਵਾਈਆ ਂਦ਼ੀ ੍ਿੇੈਕਜਗੰ ਅਤ ੇਿਈ ਵਾਿ 
ਅਸਲ ਦਵਾਈ ਖੁਦ (ਗਲੋ਼ੀ, ਿਬੈਲੇਿ, ਿੈ੍ਸੂਲ ਆਕਦ) ਸਿੁਆੂਤ਼ੀ ਬਰਿਾਡਂ ਤੋਂ ਵਖੱਿ਼ੀ 
ਕਦਖਾਈ ਕਦੰਦ਼ੀ ਹ।ੈ

ਆਮ (ਜੈਨਕਿਿ) ਦਵਾਈ ਦ਼ੀ ਵਿਤੋਂ ਨਾਲ ਿ਼ੀ ਫਿਿ ਪਵੇਗਾ?
ਆਸਿਿੇਲ਼ੀਆ ਕਵਚੱ ਵਚੇ਼ੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਸਾਿ਼ੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਨੂੰ ਸਿਿਾਿ 
ਦੁਆਿਾ ਥੇਿੇ੍ਕਿਿ ਗਡੁਸ ਐਡਮਕਨਸਿੇ੍ਸਨ (ਿ਼ੀਜ਼ੀਏ) (Therapeutic Goods 
Administration, TGA) ਦੁਆਿਾ ਮਨਜ਼ਿੂ ਿ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹ।ੈਿ਼ੀ.ਜ਼ੀ.ਏ. ਨੂੰ 
ਅਸਲ ਬਰਿਾਡਂ ਵਾਗਂ ਗਣੁਵਤੱਾ, ਸੁਿੱਕਖਆ ਅਤ ੇ ਰ੍ਿਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦ ੇਉਹ਼ੀ ਸਖਤ ਮਾ੍ਦੰਡਾ ਂਨੂੰ 

੍ਿੂਾ ਿਿਨ ਲਈ ਆਮ(ਜੈਨਕਿਿ) ਦਵਾਈਆ ਂਦ਼ੀ ਜ਼ਿਿੂਤ ਹ।ੈ ਇੱਿ ਆਮ (ਜੈਨਕਿਿ) 
ਦਵਾਈ ਿੋਲ ਇਹ ਦਿਸਾਉਣ ਲਈ ਸਬਤੂ ਵ਼ੀ ਹਣੋ ੇਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਬਰਿਾਡਂ 
ਦ਼ੀ ਦਵਾਈ ਵਾਗਂ ਸਿ਼ੀਿ ਕਵਚੱ ਿੰਮ ਿਿੇਗ਼ੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਇਿਵਲੈੈਂਿ ਕਿਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ  

ਜੈਨਕਿਿਸ ਬਣਾਉਣ ਕਵਚੱ ਘੱਿ ਮਕਹਗੰ ੇ(ਸਸਤ)ੇ ਹੁਦੰ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਇਸਦਾ ਅਿਥ ਹ ੈਕਿ 
ਉਹ ਖਿ਼ੀਦਣ ਲਈ ਘੱਿ ਮਕਹਗੰ ੇ(ਸਸਤ)ੇ ਹੁਦੰ ੇਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਕਜ਼ਆਦਾਤਿ ਦਵਾਈਆ ਂ
ਦ ੇਮੁਢਲੇ ਅਤ ੇਆਮ ਸੰਸਿਿਣਾ ਂਲਈ ਉਸ ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਦ ੇਲਾਭ ਅਤ ੇਮਾੜੇ ਰ੍ਿਭਾਵ 
ਇਿੋ ਕਜਹ ੇਹਣੋਗ।ੇ 

ਖ੍ਤਿਾਿਾ ਂਲਈ, ਆਮ ਅਤ ੇਬਰਿਾਡਂ ਦ਼ੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕਵਚਿਾਿ ਮੁਖੱ ਅਤੰਿ ਇਹ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ ੈਕਿ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਿਨਾ ਹ।ੈ ਜੈਨਕਿਿਸ ਬਣਾਉਣ 
ਕਵਚੱ ਬਹਤੁ ਘੱਿ ਮਕਹਗੰ ੇ(ਸਸਤ)ੇ ਹੁਦੰ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਇਸਦਾ ਅਿਥ ਹ ੈਕਿ ਉਹ ਖਿ਼ੀਦਣ 
ਕਵਚੱ ਵ਼ੀ ਘੱਿ ਮਕਹਗੰ ੇ(ਸਸਤ)ੇ ਹੁਦੰ ੇਹਨ।

ਜਦ ਤਿੱ ਤਹੁਾਡ ੇਕਸਹਤ ੍ਸੇਵੇਿ ਨੇ ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੱਿ ਖਾਸ ਬਰਿਾਡਂ ਤਜਵ਼ੀਜ਼ 
ਨਹੀਂ ਿ਼ੀਤਾ ਹ ੈਤਾ ਂਇਹ ਤਹੁਾਡ਼ੀ ਮਿਜ਼਼ੀ ਹ ੈਕਿ ਤਸੁੀਂ ਸਧਾਿਣ ਦਵਾਈ ਦ਼ੀ ਵਿਤੋਂ ਿਿੋ ਜਾ ਂ
ਅਸਲ ਬਰਿਾਡਂ। 

ਆ੍ਣ ੇਕਵਿਲ੍ਾ ਂਬਾਿੇ ਆ੍ਣ ੇ ਰ੍ਿਸੈਰਿਾੱਬਿ ਜਾ ਂਫਾਿਮਾਕਸਸਿ ਨਾਲ ਕਵਚਾਿ ਵਿਾਦਂਿੇ 
ਿਿਿੇ ਦਵਾਈ ਦ ੇ ਰ੍ਿਤ਼ੀ ਸਮਝਦਾਿ ਬਣ।ੋ
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ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਤਜਵ਼ੀਜ਼ ਿਿਨਾ ਿ਼ੀ ਹ?ੈ
਼੍ੀਬ਼ੀਐਸ (PBS) ਅਤ ੇਆਿ਼੍ੀਬ਼ੀਐਸ (RPBS) ਦ਼ੀ ਹਿਿੇ ਕ ਰ੍ਿਸਕਰਿ੍ਸਨ ਕਵਚੱ 
ਹਣੁ ਦਵਾਈ ਕਵਚ ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱਾ ਂਬਾਿ ੇਜਾਣਿਾਿ਼ੀ ਸਾਮਲ ਿਿਨ ਦ਼ੀ ਜ਼ਿਿੂਤ ਹ।ੈ 
ਕ ਰ੍ਿਸਕਰਿ੍ਸਨ ਤ ੇਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱਾ ਂਨੂੰ ਸਾਮਲ ਿਿਨਾ 1 ਫਿਵਿ਼ੀ 2021 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮ਼ੀ 
ਹ ੋਜਾਵਗੇਾ। ਜ ੇਿੋਈ ਰ੍ਿਸੈਰਿਾੱਬਿ ਕਲਖਤ ਦਵਾਈ ਦ ੇਬਰਿਾਡਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵ਼ੀ ਸਾਮਲ ਿਿਨਾ 
ਚਾਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਹ ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱਾ ਂਦ਼ੀ ਜਾਣਿਾਿ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦਖਾਈ ਦੇਵਗੇਾ।  

ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ੍ਕਹਲ ਦੂਜ਼ੀ ਸਿਿਾਿ਼ੀ ਗਤ਼ੀਕਵਧ਼ੀਆ ਂਦਾ ਸਮਿਥਨ ਿਿਦ਼ੀ ਹ ੈਜੋ 
ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱਾ ਂਦ ੇਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਮ ਜਾਗਿੂਿਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਿਿਨ ਕਵਚੱ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਿਦ਼ੀ ਹ,ੈ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿ਼ੀਜ਼ੀਏ (TGA) ੍ਕਹਲਿਦਮ਼ੀ ਦਵਾਈ ਦ਼ੀ ੍ਕੈਿੰਗ ‘ਤੇ 
ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱਾ ਂਦ ੇਨਾਮ ਲੱਭਣ ਅਤ ੇ੍ੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹ।ੈ  

ਇਹਨਾ ਂਸਾਿ਼ੀਆ ਂਿਾਿਵਾਈਆ ਂਦਾ ਅਿਥ ਹ ੈਕਿ ਤਹੁਾਡ ੇਅਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇ ਰ੍ਿਸੈਰਿਾਈਬਿ ਜਾ ਂ
ਫਾਿਮਾਕਸਸਿ ਲਈ ਵਖੱਿ਼ੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਕਜਸ ਕਵਚੱ ਇੱਿੋ ਕਜਹ ੇਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਹੁਦੰੇ 
ਹਨ ਲਈ ਤਹੁਾਡ਼ੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਬਾਿੇ ਗਲੱ ਿਿਨਾ ਸੌਖਾ ਹਵੋਗੇਾ । ਤਸੁੀਂ ਇੱਿ ਜੈਨਕਿਿ ਜਾ ਂ
ਜ਼ੀਵ-ਸਮਾਨ(ਬਾਇਓਕਸਮ਼ੀਲਿ) ਦਵਾਈ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਿਿਨ ਦ ੇਯਗੋ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਜ ੋਕਿ 
ਇੱਿ ਬਰਿਾਡਂ ਨਾਮ ਦ਼ੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤ਼ੀ ਹ ੋਸਿਦ਼ੀ ਹ।ੈ 

ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆ ਂਵਧੇਿ ੇਇਿਸਾਿਤਾ ਨੂੰ ਵ਼ੀ ਸਮਿਥਨ ਦੇਣਗ਼ੀਆ ਂਿ਼ੀ ਲੋਿ ਦਵਾਈਆ ਂਦ਼ੀ 
ਜਾਣਿਾਿ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਖੇਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆ ਂਦ਼ੀ ਵਿਤੋਂ ਿਿਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ 
ਬਣਾ ਿੇ ਸੁਿੱਕਖਅਤ ਅਤ ੇਵਧੇਿ ੇਢਿੁਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਿਿ ਸਿਦਾ ਹ:ੈ  

• ਜਾਚਂ ਿਿੋ ਕਿ ਿ਼ੀ ਤਸੁੀਂ ਇੱਿ ਤੋਂ ਵਧੱ ਤਜਵ਼ੀਜ਼ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਕਵਚੱ ਇੱਿੋ ਕਜਹ ੇ
ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਨੂੰ ਲੈ ਿਹ ੇਹ ੋ- ਦੁਿਘਿਨਾਿ ਦੋਹਿ਼ੀ ਖੁਿਾਿ(ਐਿਸ਼ੀਡੈਂਿਲ ਡਬਲ 
ਡਕੋਜ਼ਗੰ) ਨੂੰ ਿਿੋਣ ਲਈ

• ਜਾਚਂ ਿਿੋ ਕਿ ਤਸੁੀਂ ਿੋਈ ਐਸਾ ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਨਹੀਂ ਲੈ ਿਹ ੇਕਜਸ ਨਾਲ ਤਹੁਾਨੂੰ 
ਐਲਿਜ਼ੀ ਹੁਦੰ਼ੀ ਹੈ

• ਜਾਚਂ ਿਿੋ ਕਿ ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਉਨ੍ਾ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਕਲਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ 
ਕਜਨ੍ਾ ਂਕਵਚੱ ਹਿੋ ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਹਨ

• ਕਵਦੇਸ ਯਾਤਿਾ ਿਿਨ ਵਲੇੇ ਤਹੁਾਡ਼ੀਆ ਂਆਮ ਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਉਕਚਤ ਕਵਿਲ੍ਾ ਂਦ਼ੀ 
੍ਛਾਣ ਿਿੋ।

ਿਈ ਵਾਿ ਦਵਾਈ ਦ ੇਉਸੇ ਬਰਿਾਡਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿਕਹਣਾ ਮਹਤੱਵ੍ੂਿਨ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਕਸਹਤ ੍ਸੇੇਵਿ 
ਅਜੇ ਵ਼ੀ ਦਵਾਈ ਦ ੇਇੱਿ ਖਾਸ ਬਰਿਾਡਂ ਦ਼ੀ ਤਜਵ਼ੀਜ਼ ਦ ੇਸਿਦੇ ਹਨ ਜ ੇਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਇਹ ਜ਼ਿਿੂ਼ੀ ਹ।ੈ 

ਿਝੁ ਕ ਰ੍ਿਸਕਰਿ੍ਸਨ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਕਵਚੱ ਇੱਿ ਤੋਂ ਵਧੱ ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਹੁਦੰ ੇਹਨ, 
ਅਤ ੇਇਹ ਸਾਿੇ  ਕ ਰ੍ਿਸਕਰਿ੍ਸਨ ਤ ੇਸੂਚ਼ੀਬਧੱ ਹਣੋਗ ੇ। (ਕਸਵਾਏ ਹਠੇਾ ਂਕਦੱਤ ੇਅਨੁਸਾਿ) 

ਨਵੇਂ ਕਨਯਮ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਹੁਦੰ:ੇ

• ਹਥੱ ਕਲਖਤ ਕ ਰ੍ਿਸਕਰਿ੍ਸਨ 

• ਕਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਿੁਗ ਿੇਅਿ ਸੈਿਿਿ ਕਵਚੱ ੍ੇ੍ ਿ ਅਧਾਿਤ ਦਵਾਈ ਚਾਿਿ 

• ਉਹ ਦਵਾਈਆ ਂਕਜਨ੍ਾ ਂਕਵਚੱ ਚਾਿ ਜਾ ਂਵਧੇਿ ੇਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਹਨ

• ਉਹ ਦਵਾਈਆ ਂਕਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਮਿ਼ੀਜ਼ਾ ਂਦ਼ੀ ਸੁਿੱਕਖਆ ਨੂੰ ਸੁਿੱਕਖਅਤ ਿਿਨ ਲਈ ਬਾਹਿ 
ਿਕੱਖਆ  ਜਾ ਂਕਜਥੇੱ ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਦੁਆਿਾ ਦਵਾਈ ਕਲਖਣਾ ਅਣਉਕਚਤ /
ਅਵਭਾਵਵਾਦ਼ੀ ਹ।ੈ

ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਬਾ੍ਡਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦ ੇਿਹੋ 
ਹਾਲਾਕਂਿ ਤਸੁੀਂ ਅਿਸਿ ਇੱਿ ਜੈਨਕਿਿ ਦਵਾਈ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਿਿਿੇ ੍ਸੈ ੇਦ਼ੀ ਬਚਤ ਿਿ 
ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਿਝੁ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਬਰਿਾਡਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ। ਿਝੁ ਅਕਜਹ਼ੀਆ ਂਸਕਥਤ਼ੀਆ ਂਵ਼ੀ 
ਹੁਦੰ਼ੀਆ ਂਹਨ ਕਜਥੇੱ ਤਹੁਾਡਾ ਡਾਿਿਿ ਦਵਾਈ ਦ ੇਇੱਿ ਖਾਸ ਬਰਿਾਡਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦ ੇਸਿਦਾ ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕਵਸਵਾਸ ਹ ੈਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹ ੈਜ ੋਤਹੁਾਡ਼ੀਆ ਂਿਲ਼ੀਕਨਿਲ ਜ਼ਿਿੂਤਾ ਂਨੂੰ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ਼ੀਆ ਢਗੰ ਨਾਲ ੍ਿੂਾ ਿਿਦ਼ੀ ਹ।ੈ 

ਜ ੇਤਹੁਾਡਾ ਡਾਿਿਿ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਿਿਦਾ ਹ ੈਕਿ ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਇਿ ਕਵਸਸੇ ਬਰਿਾਡਂ ਦ ੇਨਾਲ 
ਿਕਹਣਾ ਜ਼ਿਿੂ਼ੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਬਰਿਾਡਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਦ਼ੀ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇਨੁਸਖੇ ‘ਤ’ੇ ਬਰਿਾਡਂ 
ਬਦਲਣ ਦ਼ੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ( ‘Brand substitution not permitted’ )ਬਾਿਸ 
ਤ ੇਕਨਸਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦ਼ੀ ਜ਼ਿਿੂਤ ਹਏੋਗ਼ੀ।

ਦਵਾਈਆ ਂਕਵਚ ਹਿੋ ਤੱਤ
ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਦ ੇਨਾਲ, ਦਵਾਈਆ ਂਕਵਚੱ ਹਿੋ ਤਤੱ ਸਾਮਲ ਹੁਦੰ ੇਹਨ ਕਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਅਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਜਾ ਂਐਿਸ਼ੀ੍ੇਨਿਸ ਵਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ  

ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਮਹਤੱਵ੍ੂਿਨ ਹ ੈਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਿਸਾਇਣ ਹ ੈਜ ੋਦਵਾਈ ਕਵਚੱ ਿੰਮ 
ਿਿਦਾ ਹ,ੈ ੍ਿ ਕਨਿਮਾਣ ਰ੍ਿਕਿਕਿਆ ਦ ੇਕਹਸੇੱ ਵਜੋਂ ਅਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱਾ ਂਦ਼ੀ ਜ਼ਿਿੂਤ ਹ.ੈ 
ਇੱਿ ਅਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱਾ ਂਕਵਚੱ ਸਾਮਲ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਸਿਦ਼ੀ ਹ:ੈ 

• ਇੱਿ ਕਫਲਿ ਦ ੇਤਿੌ ਤ ੇਜ ੇਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਦ਼ੀ ਮਾਤਿਾ ਬਹਤੁ ਘੱਿ ਹੈ 

• ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਨੂੰ ਸਕਥਿ ਿਿਨ ਲਈ ਤਾ ਂਜ ੋਇਹ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਿੱ 
ਰ੍ਿਭਾਵਸਾਲ਼ੀ ਿਹੇ

• ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਨੂੰ ਸਿ਼ੀਿ ਦੁਆਿਾ ਵਧੇਿ ੇ ਰ੍ਿਭਾਵਸਾਲ਼ੀ ਲ਼ੀਨ ਨਾਲ ਲ਼ੀਨ ਿਿਨ 
ਕਵਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਿਿਨ ਲਈ

• ਇੱਿ ਬਾਈਡਿ ਦ ੇਤਿੌ ਤ ੇਸਾਿੇ  ਤਤੱਾ ਂਨੂੰ ਇਿੱਠੇ ਿਖੱਣ ਲਈ

• ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮੱਠਾ ਜਾ ਂਸੁਆਦ  ਲਈ ਫਲੇਵਿ ਦੇਣਾ

• ਗਲੋ਼ੀਆ ਂਜਾ ਂਿੈ੍ਸੂਲ ਿੋਿ ਿਿਨਾ  ਤਾ ਂਜ ੋਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕਨਗਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹਵੋ।ੇ
ਬਹਤੇੁ ਲੋਿਾ ਂਲਈ, ਅਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਿੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਿਖੱਦੇ। ਹਾਲਾਕਂਿ, ਜ ੇਤਹੁਾਨੂੰ 
ਿੋਈ ਐਲਿਜ਼ੀ ਜਾ ਂਅਸਕਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹ,ੈ ਜਾ ਂਸਕਭਆਚਾਿਿ ਜਾ ਂਡਾਿਿਿ਼ੀ ਿਾਿਨਾ ਂਿਿਿੇ 
ਿਝੁ ੍ਦਾਿਥਾ ਂਤੋਂ ੍ਿਹਜੇ਼ ਿਿਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦ਼ੀ ਜ਼ਿਿੂਤ ਹੋ 
ਸਿਦ਼ੀ ਹ ੈਕਿ ਤਹੁਾਡ਼ੀ ਦਵਾਈ ਕਵਚ ਕਿਹੜ਼ੀਆ ਂ ਚ਼ੀਜ਼ਾ ਂਹਨ। ਲੈਿਿਜੋ਼, ਗਲੂਿਨ, ਖੰਡ, 
ਿਕੱਖਅਿ ਅਤ ੇਿਗੰਾ ਂਵਿਗ ੇਸਮੱਗਿ਼ੀ ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਮਹਤੱਵ੍ੂਿਨ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਇਹ 
ਸਕਥਤ਼ੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਦਵਾਈ ਅਨੁਸਾਿ ਬਣ ਜਾਓ ਅਤ ੇਦਵਾਈ ਦਾ ਵਖੱਿਾ ਬਰਿਾਡਂ ਚੁਣਨ ਤੋਂ 
੍ਕਹਲਾ ਂਆ੍ਣ ੇਫਾਿਮਾਕਸਸਿ ਜਾ ਂਡਾਿਿਿ ਨਾਲ ਸੰ੍ਿਿ ਿਿੋ।



Independent, not-for-profit and evidence based, NPS MedicineWise enables better decisions about medicines, 
medical tests and other health technologies. This resource is funded by the Australian Government Department 
of Health. ABN 61 082 034 393 © 2021 NPS MedicineWise 

Disclaimer: Reasonable care is taken to provide accurate information at the time of creation. This information is not 
intended as a substitute for medical advice and should not be exclusively relied on to manage or diagnose a medical 
condition. NPS MedicineWise disclaims all liability (including for negligence) for any loss, damage or injury resulting 
from reliance on or use of this information. Read our full disclaimer. NPS2368

nps.org.au
Level 7/418A Elizabeth Street Surry Hills NSW 2010  
PO Box 1147 Strawberry Hills NSW 2012  
 02 8217 8700 02 9211 7578 info@nps.org.au

ਪ੍ਸੈਕ੍ਾਈਬਿ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹ?ੈ
ਨਵੇਂ ਕਨਯਮਾ ਂਅਤ ੇਉਨ੍ਾ ਂਦ ੇਅਕਭਆਸਾ ਂਅਤ ੇਮਿ਼ੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਿ਼ੀ ਅਿਥ ਹ,ੈ ਦੇ 
ਨਾਲ ਰ੍ਿਸੈਰਿਾਈਬਿ ਅਤ ੇਫਾਿਮਾਕਸਸਿਾ ਂਦ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਕਸਹਤ ਕਵਭਾਗ ਨੇ ਿਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੱਗਿ਼ੀ ਕਵਿਕਸਤ ਿਿਨ Australian Commission on Safety 
and Quality in Health Care (ਲਈ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਚੱ ਕਸਹਤ ਅਤ ੇਗਣੁਵਤੱਾ 
ਬਾਿ ੇਆਸਿਿੇਲ਼ੀਆਈ ਿਕਮਸਨ) ਨਾਲ ਿੰਮ ਿ਼ੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਜਾਣਿਾਿ਼ੀ ਦੱਸਦ਼ੀ ਹੈ 
ਕਿ ਰ੍ਿਸੈਰਿਾਈਬਿ ਕ ਰ੍ਿਸਕਰਿ੍ਸਨ ‘ਤ ੇਬਰਿਾਡਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਮਲ ਿਿਨ ਬਾਿੇ ਕਵਚਾਿ ਿਿਨਾ 
ਚਾਹੁਦੇੰ ਹਨ, ਅਤ ੇਕਸਹਤ ੍ੇਸਵੇਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿ਼ੀਜ਼ਾ ਂਦ਼ੀ ਸੁਿੱਕਖਆ ਦ਼ੀ ਿੱਕਖਆ ਿਿ ਸਿਦੇ 
ਹਨ।

ਕਸਹਤ ਕਵਭਾਗ ਨੇ ਕਸਹਤ ੍ਸੇਾਵਿਾ ਂਲਈ ਤਥੱ ੍ਤੱਿ ਸਮੇਤ, ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ 
ਰ੍ਿਸੈਰਿਾਈਬ ਿਿਨ ਬਾਿੇ ਵ਼ੀ ਜਾਣਿਾਿ਼ੀ ਕਤਆਿ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਹ,ੈ ਤੱਥ ੍ਤੱਿ ਸਮੇਤ,  

ਕਸਹਤ ੍ਸੇਾਵਿਾ ਂਲਈ।

NPS MedicineWise ਿੋਲ ਕਸਹਤ ੍ਸੇਵੇਿਾ ਂਲਈ ਵ਼ੀ ਜਾਣਿਾਿ਼ੀ ਹੁਦੰ਼ੀ ਹ।ੈ

ਮਨੈੂੰ ਵਧਿੇ ੇਜਾਣਿਾਿ਼ੀ ਕਿਥੱੋਂ ਕਮਲ ਸਿਦ਼ੀ ਹ?ੈ
• ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਤਜਵ਼ੀਜ਼ ਬਾਿ ੇਵਧੇਿ ੇਜਾਣਿਾਿ਼ੀ ਲਈ ਆ੍ਣ ੇ ਰ੍ਿਸਨ 

AIPrescribing@health.gov.au ਤ ੇਭਜੇੋ

• ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਤਤੱ ਜਾ ਂਦਵਾਈ ਦਾ ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ Medicine Finder ਦ਼ੀ 
ਵਿਤੋਂ ਿਿਿੇ ਬਰਿਾਡਂ ਨਾਮ ਦੁਆਿਾ ਦਵਾਈਆ ਂਬਾਿ ੇਜਾਣਿਾਿ਼ੀ ਰ੍ਿਾ੍ਤ ਿਿੋ। 

• ਤਜਵ਼ੀਜ਼ਾ/ਂ ਕ ਰ੍ਿਸਕਰਿ੍ਸਨ, ਓਵਿ -ਦਾ-ਿਾਊਂਿਿ ਅਤ ੇ੍ਿੂਿ ਦਵਾਈਆ ਂਬਾਿ ੇ ਰ੍ਿਸਨਾ ਂ
ਲਈ, Medicines Line (1300 MEDICINE)(1300 633 424). ਦੁਆਿਾ 
ਕਿਸੇ ਕਸਹਤ ੍ਸੇਵੇਿ ਨਾਲ ਗਲੱ ਿਿੋ।

• ਦਵਾਈਆ ਂਦਾ ਕਧਆਨ ਿਖੱ ੋਅਤ ੇਕਸਹਤ ਅਤ ੇਕਸਹਤ ਦ਼ੀ ਮਹਤੱਵ੍ੂਿਣ ਜਾਣਿਾਿ਼ੀ 
ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵ਼ੀ ਸਮੇਂ ਅਤ ੇਕਿਤੇ ਵ਼ੀ ਵਿਤ ੋਿਿੋ, ਖਾਸ ਿਿਿੇ ਐਮਿਜੈਂਸ਼ੀ ਕਵਚੱ, 
MedicineWise app ਦ਼ੀ ਵਿਤੋਂ ਿਿੋ।
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