
 

IFPMA ඖෂධ වර්ග නිෂප්ාදකයන්ගේ හා සාාංගමිකයන්ගේ ජාත්යකන්ත්ය  ගඩරගර් පදම  

IFPMA හි ප්රදතිපත්තතිප ප්රදකාශනය  

සන්සන්දයශ්තමකා නයොවයසන්සන්දයශ්තමකා නයොවය ජෛවීචිකි්තසකා නිෂ්තශදය 

“සන්සන්දමාත් ක ගමොවමසන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජවීචිකිත්සක නිෂප්ාදමය” යනු කු ක්ද? ග   

ගේඛමගේ කාර්යය සඳහා “සන්සන්දමාත් ක ගමොවම සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජවීචිකිත්සක නිෂ්පාදමය 

යනුගවන් IFPMA ආයත්යමය විසින් ගයෝජමා ක  ඇති මව වගන්තිගයන් විස්ත්ය  ක නුගේ ගවමත් ජජවීචිකිත්සක 

නිෂප්ාදමයක් පිටපත් කිරී  යනුගවන් අදහස් කිරී  වම අත්ය  එය දැමට ත් බලපත්ර් ලත් ගවමත් ආගරේේය 

ජජවචිකිත්සක නිෂප්ාදමයක් RBP  ස ඟ ගකළින්   සන්සන්දමය ක  මැති අත්ය  ගලෝක ගසෞඛක සාංවිධාමය 

ස ඟ සම්බන්ධ නියා ම  ාර්ගයකින් උසස් ත්යත්වය ආ ක්ෂාව සහ සාර්ථකත්වය සම්බන්ධගයන් අනු ත්ය ක  

මැත්ය.  

ගලෝක ගසෞඛක සාංවිධාම (WHO)  ාර්ගගෝපගේශ අනුව ග වැනි ජජවීචිකිත්සක නිෂ්පාදම SBP උසස් ත්ත්යවය 

අතින් ආ ක්ෂාව හා සඵලත්වය අතින් දැමට ත් බලපත්ර් ලත් සම්බන්ීයය නිෂ්පාදමවලට එී  නිර්වනමය “ජජවී 

ස ාමත්යා” යනුගවන් ගයොදාගගම ඇති අත්ය  යුග ෝපා ඖෂධ නිගයෝජිත්යායත්යමය EMA සඳහන් ක න්ගන් ජජවී 

ස ාමත්යාව යනු දැමට ත් අනු ත්ය මුේ ජවදක නිෂප්ාදමයක සක් රීය ද්රනවකයකට ස ාම ජජව විදකා ය ඖෂධ 

නිෂප්ාදමයක් බවත් සාදාගත් ඖෂධ නිෂප්ාදමයක් එහි උසස් ත්යත්වය , ස්වභාවය, ජජවගේදීය ක්රි යාකාරීත්වය, 

ආ ක්ෂාව හා සඵලත්යාව, සවිස්ත්ය ාත් ක සැසඳුම් ක්රි යාදා යක් වශගයන් නිපනපමය ක  ඇති බවත් දක්ව . 

ස හ  අවස්ථාවල සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජවචිකිත්සක නිෂප්ාදම මවක ගමොවම ජජවගේදීය නිෂප්ාදම 

යනුගවන්ද සඳහන් ක නු ලැගේ. ග   පාරිභාෂිකය ගමොගැලගපම ආකා ගයන් ගයොදා ගැනී  ගහේේතුගවන් 

ජජවීචිකිත්සක නිෂප්ාදම ගබොගහෝ විට ජජවී ස ාමත්යා “යනුගවන් සාවදක ගලස ගයොදනු ලැගේ. එී  ජාත්යකන්ත්ය  

හිමිකරුවන් ගමොවම මා ය INN සාවදක ුණ  වානකයක් ගලස RBP ගයොදාගැනී  ගහේේතුගවන් ත්යව දු ටත් ම ක 

ත්යත්වයකට පත් වී තිගේ. ගකගසේේ ගවත්යත් ගම් දක්වා ග ී  නිෂප්ාදම වර්ගවලට එක් පාරිභාෂිකයක් සඳහා 

එකඟත්වයකට පැමි  මැත්ය. 

සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජව චිකිත්සකයක් “ස ාම ජජව චිකිත්සක නිෂප්ාදකයන්ගගන්” SBP ගවමස් 

වන්ගන් ගකගසේේද? 

a) සා ාමක  

මමින්   ගපගමම පරිදි ස ාම ජජවචිකිත්සක නිෂප්ාදමයක් ඒවාගේ මුේ ආගරේේයආගරේේය ජජව චිකිත්සක 

නිෂප්ාදම RBP ස ාම මමුත් අමමක නිෂ්පාදම ගමොගේ. අ තිය ප්රේකාිතත්ය ගමො ූ   සායනිකව සාංශ්ගේෂිත්ය වර්ගීය 

ඖෂධ වර්ග නිෂප්ාදමය කිරී  සාගේක්ෂ ගලස ගකළින්  සිදු කළ හැකි මමුත් ස ාම ජජවචිකිත්සක 

නිෂප්ාදමයක් SBP නිපදවී  වරාත් සාංී ර්  වන්ගන් ඒවාගේ ඇති අණුක වසහය හා ජජව චිකිත්සක ඖෂධ 

නිෂප්ාදමය කිරීගම් ඒවාට  අගේනික නිෂ්පාදම ක්රි යාවය ය ගහේේතුගවනි.  සායනික ගලස සාංශ්ගේෂිත්ය ඖෂධ ග න් 

ගමොව ස ාම ජජවචිකිත්සක නිෂ්පාදම SBP ආගරේේයආගරේේය ජජව චිකිත්සක නිෂප්ාදම RBP වලට හරියට  

ස ාම ගලස නිෂප්ාදමය කළ ගමොහැකිය. ස ාම ජජව චිකිත්සක නිෂ්පාදම SBP නිසි පරිදි ත්යක්ගසේේරු කිරී ට ඇති 

ඒකායම  ාර්ගය ස ාමත්යා අභකාස පැවැත්වී ද ඇතුළත් වම අත්ය  එගසේේ කිරීග න් ප  ක් ඒවා ආගරේේය ජජව 

චිකිත්සක නිෂප්ාදම RBP වල මුේ නිපැයුම් වලට ස ාම ගලසින් නිපදවිය හැකිය. නිදසුමක් වශගයන් 



 

 ක්ත්යවාත්යගේදීය හා පිය කාග ෝග ගේදීය අාංශවල ජවදක විගශේේෂයයන් විසින් ග ෝගීන්ට ප්රේතික  කිරීගම්දී 

ජජවගේදීය ස ාමත්යා ත්යක්ගසේේරු ක  ඇති අත්ය  ඒ සම්බන්ධ ඖෂධවල උසස් ත්යත්වය, ආ ක්ෂිත්ය බව හා 

සඵලත්වය පිළිබඳ ඇගයීම් කිරී ට ගප  ඒවා අගළවි කිරී  හා අනු ත්ය කිරී ට ගප  කළ යුතු ඖෂධ පිළිබඳ පූර්ව 

ගසෝදිසි කිරීගම් දැඩි පිළිගවත් අනුග මය ගමොක  අගළවිය සඳහා නිකුත් කිරීග න් ඇතිවිය හැකි අනිසි බලපෑ  

ත්යක්ගසේේරු ක  තිගේ. 

සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජව චිකිත්සක නිෂප්ාදම පූර්  ගලස ස ාම අස ාමත්යා බැලීගම් අභකාස සිදු 

ගමොක ම ඖෂධ වර්ග වම මමුත් ස හ  අවසථාවල ඒවාගේ උසස් බව ආ ක්ෂාව හා සඵලත්වය පිළිබඳ පූර්  

නියා ම විස්ත්ය  සඳහන් ය යවිේලක්  ඉදිරිපත් ගකගර්. ස ාම ජජව චිකිත්සක නිෂප්ාදම SBP ග න් ගමොව 

සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජව චිකිත්සක නිෂප්ාදම ඉහත්ය ී  මූය ක අවශකත්යා තුම නිසි පරිදි ගලෝක ගසෞඛක 

සාංවිධාමගේ  ාර්ගගෝපගේශවලට අනුකූලව බලපත්ර්ලත් ආගරේේයආගරේේය ජජව චිකිත්සක නිෂ්පාදමවලට ස ාමව 

සකස් ක ම බවක් ගමොගපගන්. ස ාම ජජව චිකිත්සක නිෂප්ාදම SBP වලට වැඩි වාසියක් අත්ගවන්ගන් ඉහත්ය ී  

සාක්ෂි සියේල  එකට ගත් විටය. ගකගසේේ ගවත්යත් ස හ  අවස්ථාවල නිෂ්පාදමයක ආ ක්ෂා සහිත්ය බව ගහෝ 

සඵලත්වය පිළිබඳ ගත්යො තුරු උපගයෝගීක  ගන්මා මමුත් ස්වාීයම සවිස්ත්ය  චිකිත්සාගා  සාක්ෂි ඉදිරිපත් 

ගමොක  . මූය ක ආගරේේය ජජවචිකිත්සක නිෂ්පාදමයක RBP  අවශකත්යා හා ස ාම ජජව චිකිත්සක නිෂප්ාදමයක 

SBP  ගලෝක ගසෞඛක සාංවිධාමගේ අගේක්ෂාවන් හා  ාර්ගගෝපගේශ හා සන්සන්දමාත් ක ගමොවම 

ජජවචිකිත්සක නිෂප්ාදම විසින් ගවළඳගපොල අධිකාරි බලය ඉේලා ගකග ම අයැදුම් පත්යක ඇති ගවමස් කම් 

ගපන්ව . 

සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජවචිකිත්සක නිෂප්ාදමයක ඇති ත්යනිව දැක්විය හැකි දත්ත්යයක් ගහෝ ස ාමත්වය 

පිළිබඳ ප්රේ ා වත් සාක්ෂි අස ාම ජජවචිකිත්සක නිෂප්ාදමයක ගමො ැතිවී  ගහේේතුගවන් එවැනි නිෂප්ාදම 

අනු තිය සඳහා ූ  පදම  ප්රේශ්මකාරී ගේ. දත්ත්ය අත්ය  පවතිම ග   ප ත්ය ය ගහේේතුගවන් ප්රේතිලාභවල ගශේේෂය ග න්  

ඒ සම්බන්ධ එ  නිෂප්ාදම ගබොගහෝ අවස්ථාවල අවදාමම් සහිත්ය වම අත්ය  අස්ථි  බවක් ද උසුල . එහි ප්රේතිඵලයක් 

වශගයන් ගවමත් නිෂ්පාදමයක සඵලත්වය හා අහිත්යක  සම්බන්ධගයන් ඇත්ගත් දුර්වල පදම කි. 

b) ුණ ාත් කභාවය 

සියළු ජජවචිකිත්සක ඖෂධ වර්ග අළුත් ගහෝ නිර් ාත්යෘ විසින් සාදම ලද නිෂප්ාදම ගහෝ එගසේේ ගමො ැති වුවද 

ස්ථාව  ගහොඳ ශක්ති ත් ජශල මූය ක හා වලාංුණ ක ම ලද හා ශක්ති ත් නිෂ්පාදම ක්රි යාවය යකට හඳුන්වාදී හා 

පාලම උපාය ාර්ගයකින් යුක්ත්ය ූ වද ඒ සියේල  ගහොඳින් සාදම ලද ජජවචිකිත්සක නිෂ්පාදමයක් බවට පත් ගේ. 

එහි ගවමත් ජජවචිකිත්සක නිෂප්ාදමයක අනුක  යක් වුවද එය ඉහත්ය ී  අවශක මූලද්රනවක අත්යහැ  දැීම ට සුදුසු 

විදකාත් ක ගහේේතුවක් ගමොගේ. ත්යවත් කරු ක් මම් සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජවචිකිත්සක නිෂප්ාදමයක් හා 

ආගරේේය ජජවචිකිත්සක නිෂප්ාදම අත්ය  සවිස්ත්ය  හා තුලමාත් ක විශ්ගේෂ යක් හා ක්රි යාකාරී ත්යක්ගසේේරුවක් 

ගමො ැතිව වසහ ය හා කාර්යබේධ ස ාමත්වයක් තිගේය  කියා සිය ය ගමොහැක. 

c) චිකිත්සාගා  ය ආ ක්ෂාව හා සඵලත්යාවය 

ස හ  අවස්ථාවල සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජවීචිකිත්සක නිෂප්ාදමවල කිසිදු ආ ක්ෂාවක් සඵලත්යාවයක් 

ගහෝ ප්රේතිශක්තිජමක දත්ත්යයන් ගමොතිියය හැකිය. ඊට ගහේේතුව ඒවා ගවළඳගපොලට ගගම එන්මට ඇත්ගත් 

 සායනික ගලස සාංගශේේලෂ ය ක ම ලද ඖෂධ වර්ගය ඖෂධ ගහෝ ඒ ආකා ගයන් ගකය  ක ම ලද  බලපත්ර් ලබා 

ගැනී  සඳහා එවැනි දත්ත්යයන් අවශක ගමොවම අනු ත්ය කිරීගම් ක්රි යාවය න් නිසා විය හැකිය. සන්සන්දමාත් ක 

ගමොවම ජජවීචිත්සක නිෂප්ාදම හා ආගරේේය ජජවචිකිත්සක නිෂ්පාදමයන් අත්ය  මුහු ට මුහු ලා ගකග ම 



 

සැසඳීම්වය න් එක් එක් නිෂප්ාදමගේ හැර ගැසීගම් ස්වභාවය මැති වී යනු ඇත්ය. ආ ක්ෂාවට සඵලත්යාවයට 

ගබගහවින් බලපාම සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජවචිකිත්සක නිෂප්ාදමවල අගමකුත් ුණ ාාංග ආගරේේය 

ජජවීචිකිත්සක නිෂප්ාදමවය න් ගවමස් ගහෝ ගබොගහෝ දු ට ගමොදන්මා ඒවා විය හැකිය. ග   අවිශ්වාසයත් 

සාංගේදී ඖෂීයය ගසෝදිසි ක්රහ  ගමො ැතිවී  ත් නිසා ගවළඳගපොගේ තිගබම එවැනි නිෂප්ාදමවල සඵලත්යාව හා 

ආ ක්ෂාව ගැම අවගබෝධයක් මැතිවී ටත් ග ෝගයන්ගේ ආ ක්ෂාව අවදාමම්  වී ක් සිදුවිය හැකිය. 

1 ගවනි වුණව අගළවික  යට අවස  දීගම් අවස්ථාගේදී අවශක දත්ත්යයන් 

දත්ත්ය කාණ්රය ආගරේේය ජජවචිකිත්සක 

නිෂප්ාදමය (RBP)6 

ස ාම ජජව චිකිත්සක 

නිෂප්ාදම (SBP)7 

සන්සන්දමාත් ක 

ගමොවම ජජවීචිකිත්සක 

නිෂප්ාදම 

ුණ ාත් කභාවය සම්පූර්  ස්වාීයම උසස් 

වර්ගීය දත්ත්ය කට්ටලය 

සම්පූර්  ස්වාීයම උසස් 

ත්යත්වගේ දත්ත්ය කට්ටලය 

ස ග ආ ම්භක ආගරේේය 

ජජවචිකිත්සක නිෂප්ාදම 

ක ට ක  පරික්ෂ  

පැවැත්වී  සායනික 

අර්ථාන්විත්ය ගවමස්කම් 

හඳුමා ගමොගැගන්. බලපත්ර් 

සඳහා අඩු කළ සායනික 

ගමොූ  හා සායනිමක 

අවශකත්යාවල පදම  

වනුගේ ස ාමකම් ඉහළ 

 ට්ටමින් තිබී  . 

උසස් ත්යත්වයගේ දත්ත්යවල 

විෂය පථය ගමොදනී. 

කිසියම් ක ට ක  

ත්යක්ගසේේරුවක්  ගින් 

ගපන්වම ස ාමකම් මුේ 

ගයොමුගේ ජජවචිකිත්සක 

නිෂප්ාදම ඇතුලත් 

ගමොගේ. 

ආ ක්ෂාව ප්රේතිශක්ති ක  ය 

ත්යක්ගසේේරුව ඇතුළත් 

සම්පූර්  ස්වාීයම ව මැගී 

සිය ම සායනික ගමොූ  සහ 

සායනික දත්ත්ය. 

ක ට ක  සිය ම සායනික 

ගමොූ  හා සායනික දත්ත්ය 

ප්රේතිශක්ති ක  ය 

ත්යක්ගසේේරුව ඇතුළත්ව 

ප්රේතිශක්තික ීයය 

ත්යක්ගසේේරුව. ජජව 

ස ාමත්වය අවධා  ය 

SBP හා RBP යම ගදක 

සම්බන්ධ ව තුලමාත් ක 

ආකා ගයන් දත්ත්ය 

විකාශමය කිරී . 

ආ ක්ෂක දත්ත්යවල විෂය 

පථය ගමොදනී. ආ ම්භක 

RBP නිෂප්ාදමයට ස ාම 

බවක් දක්වම ක ට ක  

ත්යක්ගසේේරුවක් ඇතුළත් 

ගමොක නු ඇත්ය. ඉත්යා ත් 

සීමිත්ය ගහේේ මැති ප්රේතිශක්ති 

ක ීයය දත්ත්ය ප  ක් 

අතුළත් ගකග නු ඇත්ය. 

සඵලත්යාව ගක්න්ද්රීෙය සාඵලක අත්හදා 

බැලීම්වය න් ලබාගත් 

සම්පූර්  ස්වාීයම 

අත්හදාබැලීම්වල ඇතුලත් 

ක  ඇති ආර්බීපී වලට 

ස ාම බවක් ගමොවම 

ආ ම්භ කිරී ට 

ඉත්යා ත් සීමිත්ය ගහෝ මැති 

ත්ය ම් ූ  සායනික දත්ත්ය 

ඇතුලත් කිරී . උත්පාදක  

RBP වලට ස ාම බවක් 



 

දත්ත්යයන් සාංඛකාගේඛම ය 

වශගයන් බල ගැන්ූ  

තුලමාත් ක ඖෂධය හා 

ඖෂීයය මා  ඇතුළත් 

සායනික ඉලක්ක ක  ගත් 

වැර සටහන් 

ගමොූ  ගහෝ එක ස ාම ූ  

අධකයම ආ ම්භ කිරී  

සායනික 

අත්හදාබැලීම්වලට 

ඇතුළත් ක  මැත්ය. 

 

ගගෝලීය ත්යත්වය 

විදකාව පදමම් ක ගත්  ාර්ගයන් සාංවර්ධමයට හිත්යක  ගහ න් SBP ආයත්යම ය යාපදිාංචිය හා ගසෝදිසි කිරීම් 

පැවැත් ට එකතුවම අත්ය  ස හ  ජාතික නිගයෝජිත්යායත්යම NRAS විසින් සිය නියා ම  ාමු ජජවීචිකිත්සක 

සැපැයුම් සඳහා හැර ගැගසමින් පවතී. එහි ප්රේතිඵලයක් වශගයන් ස හ   ටවල අගේක්ෂිත්ය ජජවීත්යාක්ෂ  විදකාව 

නිපැයුම් (a) වර්ගීය  සායනික ගලස සාංශ්ගේෂ ය කළ ඖෂධ වර්ග( b) අව  දත්ත්ය අවශක වම සාංක්ගෂේේපිත්ය  ාර්ග 

(c) ගහොඳින් අර්ථකථමය කළ  ාර්ග අනු ත්ය කිරී  සඳහා ූ  ප්රේමිතින් වැනි ජජවීචිකිත්සක ඖෂධ වර්ග සඳහා සුදුසු 

ගමොවම නියා ම  ාර්ග යටගත් බලපත්ර් ලබාගත් ජජවීත්යාක්ෂ  විදකා ය නිෂ්පාදම තිගේ. (2 ගවනි වුණව) 

බලන්ම. ග වැනි අවස්ථාවල ගලෝක ගසෞඛක සාංවිධාමගේ  ාර්ගගෝපගේශවලට අනුකූල විදකාව පදමම් ක  ගත් 

වර්ගීක   එවැනි ජජවීචිකිත්සක නිෂප්ාදම (2009) ඇගයී  යනුගවන් අදහස් ගකග න්ගන් ස හ  

ගවළඳගපොලවල ජජවීචිකිත්සක නිෂ්පාදම සුදුසු RBP වලට ස ාම ගමොවම බව ගපන්වා දී  . ග ී  

ජජවීචිකිත්සක නිෂප්ාදම ඉන්ටර්ගඩග ෝන්ස්, එරිගත්ර්ොගහ සිස් ස්ය  පුගේසිාං ඒජන්ට්ස් ESAS පන්තිවලට ඇතුලත් 

ගේ. ගදමුහුන් ක්ගලෝම ප්රේතිගේහයන් හා විලයනීය ගප්රේෝටීන්න් නිෂප්ාදම ද අනු ත්ය ක  තිගේ. 

එකිගමකට ගවමස් අස ාම ජජවීචිකිත්සක ඖෂධ සහ RBPS අත්ය  ත්යත්ව ගවමසක්ම් හා ස ාමකම් ගමොතිබී  

පිළිබඳ ත්යත්ව ගවමස් කම් ගයෝජමා ක මින් ප්රේකාිතත්ය  ාිතයක් වැඩි ගවමින් තිගේ. ඉත්යා ත්  ෑත්ය කාලගේදී ඒවාගේ 

පාවිච්චිය පිළිබඳ ආ ක්ෂිත්ය සාංයා ලැගබමින් පවතිම අත්ය  නිදසුමක් වශගයන් ත්යා ලන්ත්යගේ දී ගසොයා ගන්මා ලද 

පිරිසිදු  තු රුධි  ජශල ඇේගේසිටා PRCA දැක්විය හැකිය. 

2 ගවනි වුණව: දැමට පවතිම නියා ම  ාර්ග සඳහා ූ  ගගෝලීය ත්යත්වය 

SBP  ාර්ගගෝපගේශ ගයොදගගම ඇති  ටවේ SBP  ාර්ගගෝපගේශ ගයොදාගගම 

මැති  ටවේ 

 ටට ආගේනික SBP  ාර්ගගෝපගේශ 

ක්රි යාත් ක කිරී ට ගප  අනු ත්ය 

කළ සන්සන්දමාත් ක ගමොවම 

ජජවී චිකිත්සක නිෂප්ාදම සහ 

පුර්ව ගේශීය ග ුණලාසි අනුව NRA 

අනු ත්ය ක  ඇති පරිදි දැමට 

ගවළඳගපොගළේේ තිගබම නිපැයුම් 

(උදා.ගවළඳ මා යකින් 

NRA විසින් ගයොදාගගම ඇති 

විකේපීය ගහෝ සාංක්ගෂේේපිත්ය  ාර්ග 

 ත්ය පදමම් ූ  එක් එක්  ටවලට 

විගශේේෂිත්ය ූ  SBP  ාර්ගගෝපගේශ 

ක්රි යාත් ක කිරීග න් පසුව  අනු ත්ය 

කළ සන්සන්දමාත් ක ගමොවම 

ජජවීචිකිත්සක නිෂප්ාදම 

ත්යනිව නිෂප්ාදිත්ය නිපැයුම් වශගයන් 

අනු ත්ය කල සන්සන්දමාත් ක 

ගමොවම ජජවීචිකිත්සක ඖෂීයය 

නිෂප්ාදම සහ ගලෝක ගසෞඛක 

සාංවිධාමය විසින්  ාර්ගගෝප 

ගේශවලට ගහෝ අළුතින් වර්ධමය 

කළ ජජවීචිකිත්සක නිෂප්ාදමවල 

ප්රේමිතීන්ට අනුකූල ගමොවම 

නිෂප්ාදම චිකිත්සාගා වල 



 

ගමොහැඳින්ගවම ගහෝ සාංක්ගෂේේපිත්ය 

 ාර්ගය) 

සිදුගකග ම අත්හදා බැලීම් සිදු ක  

මැත්ය. 

 

මම් කිරීම් 

අනු ත්ය කළ ආ ම්භක ජජවීචිකිත්සක හා ජජවී ස ාම නිෂප්ාදම වල වැඩිවී ත් ගගෝලීය ගවළඳගපොගේ දක්මට 

ලැගබම ගහ න් සියළු  ජජවීචිකිත්සක නිපැයුම්වලට ඇත්යළත් කළ යුතු ජීවවිදකාත් ක සුදුසුකම් ලබාගදම 

නිෂප්ාදම සඳහා සාංයා ක්රහ යක් IFPMA ආයත්යමය විසින් ත්යදින්  අනු ත්ය ක  ඇති අත්ය  ඒවා ආ ම්භක නිෂප්ාදම 

වුවත් මැත්යත් ඒවා ගසොයාගැනීගම් හා සිදුවිය හැකි අනිසි බලපෑම් සියළු  ඖෂීයය වි සුම් ක්රහ  හා ගලෝක වකාේත්ය 

හඳුමාගැනීගම් කටයුතු සහතික කිරී ට පියව  ගගම තිගේ. සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජවීචිකිත්සක නිපැයුම් 

සම්බන්ධගයන් සලකම විට ජජවීචිකිත්සක නිපැයුම් හඳුමා ගැනී  හදිසි අවශකත්යාවක් වී ඇත්ගත් ඒවා නිසි 

විදකාත් ක සාධා ීයක  යක් හා වසහාත් ක ස ාමකම් පළිබඳ සාක්ෂි ගමො ැතිව එක  INN සහ RBP  පාවිච්චි 

ක මින් ඇතුේ වම ගහ නි. 

සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජවීචිකිත්සක නිපැයුම්වලට සම්බන්ධ විභව ගැටළු සහ ඒ සම්බන්ධගයන් 

ක්රි යාකිරීගම් අවශකත්යාව 

සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජවීචිකිත්සක නිෂප්ාදමවල සායනික මුහණුව  RBP වලට ස ාම යැ  අගේක්ෂා 

කළ ගමොහැකි අත්ය  අ ම්භක RBP හා/ගහෝ තුලමාත් ක සායනික දත්ත්ය ගමො ැති වී උසස් ත්යත්වය පිළිබඳ 

ත්යක්ගසේේරුවක් ගමො ැතිවී ත් ඊට ගහේේතුව . ග ී  විභව සැලකිය යුතු ගවමස් වීම් ගහේේතුගවන් ග ෝගීහු දුර්වල 

ගසෞඛකය සම්බන්ධ අවදාම කට මුහු  පාති. නිදසුමක් වශගයන් ග ෝගීහු ප්රේතිනා ය අඩුගවන් දැක්වී  ගහෝ 

ගමොදක්වා සිටීන් ටත් අධික සිදුවීම්, විෂවීගම් ප්රේතික්රි යා ග න්  ස හ  විට  ා ාන්තික වී ටද ඉර තිගේ. ගම් සියේල 

එකට ගත් කල ගමොදන්මා වර්ගවල ඖෂධ ප්රේවර්ධමය කිරී  හා සායනික පැතිකර ගහේේතුගවන් ග ෝගීන්ට අමවශක 

ගසෞඛක ය බ ක් පැටගවම අත්ය  ස ාජයට ග න්  ස ස්ත්ය ගසෞඛක ක්ගෂේේත්ර්යටද අධික පිරිවැයක් ද න්මට සිදු ගේ. 

දැමට ත් ගවළඳගපොගේ තිගබම සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජවීචිකිත්සක සම්බන්ධ කටයුතු කිරී  

සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජවීචිකිත්සක නිෂප්දම ගහේේතුගවන් ග ෝගීන්ට ග න්   හජම ගසෞඛකයට ද සිදුවම 

අවදාම  අඩු කිරී  ගහෝ ඉවත් කිරී  ත් උසස් ත්යත්වය සඵලත්යාව හා ආ ක්ෂාව ආදිය නිසිපරිදි තුලමාත් ක 

ඇගැයී කින් පසුව ගලෝක ගසෞඛක සාංවිධාමගේ  ාර්ගගෝපගේශවලට අනුව කළ යුතුව ඇත්ය. ග   ඇගැයී  සිදු 

කිරී  සඳහා පරිවර්ත්යම කාල සී ාවක් අවශකය. එක් එක් සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජවීචිකිත්සක නිෂ්පාදම 

ගවළඳගපොගේ තිගබම ත්යාක් ප්රේ ා වත් කාලයක් ගගම ගලෝක ගසෞඛක සාංවිධාමගේ  ාර්ගගෝපගේශ අනුව 

පියවග න් පියව  ඒ සඳහා අවතීර්  විය යුතු . ග   අවතීර් ය  ඟින් සැපයුම්වලට ඇති බාධා අඩුවම අත්ය  

ජාත්යකන්ත්ය  පිළිගත් උසස් ත්යත්වය ආ ක්ෂාව සහ සඵලත්යාව පිළිබඳව ජාත්යකන්ත්ය ව පිළිගත් ප්රේමිතීන් වල ත්යත්වය 

වැඩි වනු ඇත්ය. 

සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජරවීචිකිත්සක නිෂ්පාදම සුදුසු RBP ක් සඳහා වර්ගික  යක් කිරී ට 

ගයෝජිත්ය අවතීර් ය 



 

ගලෝක ගසෞඛක සාංවිධාමය rDNA  නිෂප්ාදම හා SBP  ාර්ගගෝපගේශවලට අනුකූල වම නිසි ජජවීචිකිත්සක හා 

/ගහෝ SBP  ාර්ගයකි. ආ ම්භ කිරී ට ගප  බලපත්ර් ලත් නිෂප්ාදම ඇගැයී  සඳහා ූ   ාමුවක් සැලගසම 

අවතීර් යකට IFPMA ආයත්යමය ආධා  ක ම අත්ය   ගවළඳගපොගේ ග ෝගීන්ට ප්රේතිකා  කිරී ට බාධා ගමොක ම 

බවට සහතික ගේ. ත්යවත් වැදගත් කරු ක් මම් SBP වර්ග වර්ධමය කිරී ට සාම්ප්රේදා ක වර්ගීය  ාර්ග නුසුදුසු 

බවක් ඒ ගවනුවට SBP ඖෂධ නිෂප්ාදමවලට අනුකූල පැහැදිය  නියා ම  ාර්ගයක් පාවිච්චි කළ යුතු බවය. ගම් 

අනුව ගලෝක ගසෞඛක සාංවිධාම  ාර්ගගෝපගේශ අනුකූලවම විදකාව පදමම් ක  ගත්  ාර්ගයක් ක්රි යාත් ක කිරී ට 

NRA ආයත්යම ස ත් වම තුරු NRA විසින් කු ම නිෂ්පාදම අගය කළ යුතුදැ  සා ාමක තී  යකට එළගනම තුරු 

IFPMA ආයත්යම විසින් යම් ක්රි යාවය යක් සිදු කිරී ට බලාගපොග ොත්තු ගේ. 

ඇගයීම් කාලය තුළදී සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජවීචිකිත්සක නිෂ්පාදම ගවළඳගපොගේ  ඳවා ත්යැබී ට 

ප්රේ ා වත් කාලයක් නිර් ය කිරී  සඳහා NRA වල නිශ්චිත්ය ගවළඳගපොල අනු ත්ය කිරී ට එ ඟින් එක් එක් 

නිෂප්ාදමය අගැයී කට ලක් කළ යුතුය. ස හ  අවස්ථාවලදී එය කඩිමමින් කළ යුතු ගේ. ගවන් ගකග ම කාලය 

ප්රේ ා වත් විය යුතු අත්ය  අයැදුම්කරුට අයැදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරී  සඳහා ප්රේ ා වත් කාලය ලබාදී ත් නියා ම 

අධිකාරිගේ එකගත්යාව අනුව  සුදුසු දත්ත්යයන් බලපත්ර්ය දිගට  පවත්වාගගම යා  සඳහා නියා ම අධිකාරිගේ 

අවස ය ලබා ගත්ය යුතු . ඒ නිසා සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජවීචිකිත්සක නිපැයු ක් කිසියම් ගවළඳගපොලක 

ත්යැබී  සඳහා සුසුදු කාලය කා  ය අනුව නිර් ය කළ යුතු වන්ගන් සාධක ග මාවක් සැලකිේලට ගැනීග නි. 

නියා ම අධිකාරිය විසින් සැලකිේලට ගත්ය යුතු සාධක අත්ය : 

 නිෂප්ාදමය පාවිච්චි ක ම ප්රේ ා ය (උදාබලපාම ග ෝගීන් සාංඛකාව) 

  ගවළඳගපොගේ සුදුසු බලපත්ර් ලත් RBP තිබී . 

  සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජවීචිකිත්සක නිපැයුම්වල දැක්ගවම ගේ සඳහා අනු ත්ය සුදුසු බලපත්ර් ලත් 

විකේප නිෂප්ාදමයක්/නිෂප්ාදම තිබී . 

  සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජවීචිකිත්සක නිෂප්ාදම ය යාපදිාංචි කිරී  සඳහා අවශක දත්ත්යවල ස්වභාවය 

හා ප්රේ ා ය හා ඒවා ගලෝක ගසෞඛක සාංවිධාමගේ  ාර්ගගෝපගේශවලට ගකොත්ය ම් බැඳී පවතින්ගන්ද යම 

වග. 

  ග ෝගී ජමගහ ගේ ප්රේජාවිදකානුකූලභාවය (ළ ා ගහෝ වැඩිහිය ) 

  සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජවීචිකිත්සක නිෂප්ාදම ගසෝදිසි කිරී  හා නිර් ය කිරී ට ගවළඳගපොගේ 

ඇති ඖෂධගේද ගසෝදිසි ක්රහ ගේ ඇති ශක්තිය හා හැකියාව නිර් ය කිරී ; සහ 

  නිෂප්ාදමයට  ගකළින්  ආග ෝපමය කළ හැකි පවතිම සඵලත්යාවය සහ අයහපත් බලපෑගම් ප්රේ ා ය හා 

ස්වභාවය (සායනික අධකයමයන් සහ ගවළඳපල අත්දැී ම්). 

ග   සාධක සලකාබැලීගම්දී එ  විගශේේෂිත්ය නිපැයු   ගින් ඇති ගකග ම අවදාම  ග න්  ග ෝගීන්ට ප්රේතිකා  

කිරී  සඳහා ඖෂධය ගවළඳගපොගේ තිබීගම් අවශකත්යාවය ත්යක්ගසේේරු කිරී ට අවස  ලැගේ. ඉහත්ය සඳහන් 

සාධක උපගයෝගී ක  ගගම සුදුසු කය න් විස්ත්ය  කළ කාල පර්ච්ගේදයක් නිර් ය කළ පසු  ගට් SBP නියා ම 

 ාර්ගයට අනුකූලව සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජවීචිකිත්සක නිෂප්ාදමයක් සුදුසු RBP ස ග ත්යක්ගසේේරු 

කිරී  සඳහා පියවරින් පියව  අවතීර් යක් ක  ගත්ය යුතු . ආ ම්භගේදී සඳහන් කළ පරිදි සන්සන්දමාත් ක 



 

ගමොවම ජජවීචිකිත්සක නිෂප්ාදම ත්යක්ගසේේරු කිරී  සඳහා ප්රේමිතිය එ  ගට් SBP එකක් ආ ම්භගේ ය යාපදිාංචි 

කිරී ට ස ාම ගේ. ඊට ඖෂධගේ උසස් ත්යත්වය සායනික හා සායනික ගමොූ  දත්ත්ය පියව යන්ට අනුකූලව 

අතිශය ස ාමකම් ප්රේදර්ශමය කිරී  සාක්ෂිවල ස ස්ත්ය බව සැලකිේලට ගත්ය යුතු . 

ග   ප්රේගේශය අනුව සෑ  සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජවචිකිත්සක නිෂ්පාදම සඳහා NRA විසින් ේවීතී ක 

ස ාගලෝනම කාල  ාමුවක් සථ්ාපමය ක ම ලදි. අවශක දත්ත්ය පිළිබඳ බලපත්ර් ලාීයයාට දන්වනු ලැගේ. එ  දත්ත්ය 

වරින් ව  ලබාදිය යුතු . ගකගසේේ ගහෝ සම්පූර්  සාංසන්දමාත් ක විශ්ගේෂී දත්ත්ය ගවමස්වම සුලු පරික්ෂ යක් 

ස ඟ වස ක කාලයක් තුලදී ලබාදි ට හැකි විය යුතු . සියළු  අදාල ක්රි යාකාරීත්වයන් සහ අනු ත්ය RBP ස ඟ 

උසස් ගලස ස ාමකම් විදහාපාම ප්රේාගේශීය බලපත්ර්ලත් ජජවචිකිත්සක නිෂප්ාදමවල ගභෞතික  සායම 

ජීවවිදකාත් ක ුණ ාාංගයන් දත්ත්ය සපයන්මන් විසින් ගේඛමගත්ය කළ යුතු . ප්රේා ගේශීයව අනු ත්ය ක ම ලද RBP 

ගමො ැති මම් සාංසන්දකයක් ගලස ICH  ටවේ වය න් එකක අනු ත්ය ක ම ලද RBP භාවිත්යා කළ හැකිය. විශ්ගේෂී 

දත්ත්ය වල පැහැදිය  බව නිසා ප්රේාගේශීයව අනු ත්ය ක ම ලද ජජව චිකිත්සක නිෂප්ාදම RBP වලට ගබොගහෝ ගසේේ 

ස ාම බව හඳුමාගැනී ට NRA ගවත්ය හැකිවනු ඇත්ය. ග   විශ්ගේෂ ගයන් අගලවික  යට අවශක වනු ලබම 

අතිගර්ක සායනික ආ ක්ෂක සහ සඵල දත්ත්ය ගකොප   ප්රේ ා යක් ලබාදිය යුතුද කියා පසුව දැනුම් ගදනු ලැගේ. 

ආ ක්ෂාවට සහ සඵලත්වයට අදාල විශ්ගේෂී විශ ත්යාවයන් පවතිම විටදී නියා ම බලධාරීන් විසින් 

සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජව චිකිත්සක නිෂප්ාදමයන්ට ස්වාීයම නිෂප්ාදමයක් ගලස සහ ගේබේ කිරී  

යාවත්කාලීම කිරී  සඳහා මැවත්ය ය යාපදිාංචි අයදුම්පත්ර්ය මැවත්ය ඉදිරිපත් කිරී ට අවස්ථාවක් ලැගේ. එමම් 

අවදාමම්/ප්රේතිලාභ පදමම් ක ගත් සායනික පරීක්ෂ යන්හිදී සුවිගශෂී දර්ශකයක් ගපන්වී ඖෂධයක් ඉවත් ක  

ගැනීග න් සැපයු  සම්බන්ධ ගැටලු ක්ෂණිකව ඇතිගවමවා මම් (උදා:- ප්රේතිකා  සඳහා ගවමත් නිෂප්ාදමයක් 

ගමො ැති මම්) නිෂප්ාදමයක් මැවත්ය ත්යක්ගසේේරු ක  එහි ුණ ාත් කභාවය සායනික ගමොවම සහ සායනික දත්ත්ය 

පදමම් ක ගගම ඉදිරිපත් කිරීගම් අදාල  ාර්ගය යටගත් බලපත්ර් ලබා නිෂප්ාදමයක් ඉදිරිපත් කිරී ට ගප  NRA 

විසින් මම් ක ම ලද ග ෝගියා පදමම් ක ගගම ඖෂධ නිය  කිරී  වැනි විගශේේෂ අවස්ථාවන් සැලකිය යුතු . 

වැඩි දියුණු ක ම ලද   ඖෂධගේද සුපරික්ෂාවක අවශකත්යාව  

"අහිත්යක  බලපෑ ක් ගහෝ ඖෂධ සම්බන්ධ ගවමත් ගැටලුවක් අමාව  ය කිරී  ත්යකගසේේරු කිරී , හඳුමාගැනී  

සහ වැලැක්වී  සම්බන්ධ විදකාව සහ ක්රි යාකා කම්" යනුගවන් "ඖෂධගේද සුපරික්ෂාව" ගලස WHO හඳුන්ව . 

එහි ප්රේතිඵලයක් ගලස සියළු  ඖෂධ සඳහා  හජම ගසෞඛක සුරැී  ට සහ ග ෝගිගයකුගේ ගසෞඛක රැකව  ගයහි 

පූර්  සාං නකයක නියා ම ක්රි යාවය ගයහි වැදගත් ග වල ක් ගලස ඖෂධගේද සුපරික්ෂා පේධතිය හඳුමාගගම 

ඇත්ය. 

ප්රේථ ගයන්  අගලවිකිරීගම් බලය ලබාදී ට ගප  , සායනික වි ර්ශමයක් තුය න් මව ඖෂධයක සු ක්ෂිත්ය භාවය 

සම්පූර් ගයන්  නිපනප ය කිරී ට ඇති අපහසුත්යාවය නිසා ජාතික ඖෂධගේද සුපරික්ෂාවක් ස්ථාපමය කිරී ට 

එක් ගහේේතුවක් විය. එහි ප්රේතිඵලයක් ගලස ඖෂධයකට මුය න්  අගළවිකිරීගම් බලය ලබාදී ට ගප  හඳුමාගමොගත් 

දුර්ලබ සහ ප්රේබල අහිත්යක  බලපෑම් සහ ඖෂධයක ජීවම නක්රහය පු ාවට  ප්රේතිලාභ/අවදාමම් අඛණ්රව ත්යක්ගසේේරු 

කිරී ට ගසෞඛක බලධාරීන්ට අවස්ථාව ලාබාගදම වැදගත් ග වල ක් ගලස අගළවිගයන් පසු සුපරික්ෂාකාරීව 

නිරීක්ෂ යට භාජමය කිරී (ඖෂධගේද සුපරික්ෂාව) හැඳින්විය හැකිය. ත්යවද ඖෂධගේද සුපරික්ෂාවට 

නිෂප්ාදමගේ ුණ ාත් කභාවයට සම්බන්ධ සහ /ගහෝ භාවිත්යගේ සහ නිගයෝග ලබාදීගම්  ටාගේ ගවමස්කම් 

සම්බන්ධ මව ආ ක්ෂක සාංයා ද හඳුමාගත්ය හැකිය. 



 

සන්සන්දමාත් ක ගමොවම ජජව චිකිත්සක නිෂප්ාදම ත්යක්ගසේේරු ක ම අත්ය  තු දී ඒ අයගේ ඖෂධගේද 

සුපරික්ෂාව ශක්ති ත් ක ම ගලස NRA ගවත්ය නිගයෝග ක ම ගලස ඉහත්ය  ාර්ගගෝපගේශගේ ඇතුලත් ක  ඇත්ය. 

අහිත්යක  බලපෑම් හඳුමාගැනී ට ගවළඳපල සතුව ප්රේ ා වත් ඖෂධගේදී නිරීක්ෂ යන් ගමො ැති මම්, ග   

හිදැස නිසා කය න්  ගවළද පගළන් ඒවා ඉවත් කිරී ට බලය ලැගේ. ශක්ති ත් ඖෂධගේද සුපරික්ෂා පේධතියක් 

ඇතිකිරී  නි න්ත්ය ගයන් එ  පේධතියට විවිධ මූලාශ ් යන්ගගන් අගලවිගයන් පසු නි න්ත්ය ගයන් දත්ත්ය 

ලබාගැනී , එමම් ස්වයාං වාර්ත්යා ප්රේකාිතත්ය සාහිත්යක ගහෝ සිේධි අධකයමයන්, සායනික අධකයමයන් සහ නියා ම 

වාර්ත්යා වැනි දෑ ඇතුළත් ගේ. 

ප්රේතිකා  සඳහා භාවිත්යා ක ම ලද ඖෂීයය නිෂප්ාදමයක අමමකත්යාවය ත්යහවුරු කිරී  සඳහා අහිත්යක  බලපෑම් 

අවස්ථා ඇතුළත් වාර්ත්යා තුල සෑ විට  විවධ හඳුමාගැනීම් එමම් INN, ගවළඳ මා  නිෂප්ාදකගේ ම  සහ කාණ්ර 

අාංකය වැනි දෑ ඇතුළත් විය යුතු . සියලු ජජව චිකිත්සක නිෂප්ාදම හඳුමා ගැනීගම්දී වැඩිදු ටත් භාවිත්යා වම 

ජජව විදකාත් ක සුදුසුකම් භාවිත්යා කිරී  පිළිබඳව ගලෝක ගසෞඛක සාංවිධාමය ගම් වම විට සලකා 

බලමින්/ගගේෂ ය ක මින් සිටීන්. 

ගේබේ කිරීගම් අවශකත්යා වල ප්රේ ා වත් බව 

 ඵලදායී ගලස ගේබේ කිරීග න් නිෂප්ාදමය සු ක්ෂිත්ය සහ ඵලදායී ගලස භාවිත්යා කළ හැකි බවට උපගදස් ලබාගේ. 

ගසෞඛක වෘත්තික න්ට නිගයෝග පැමවීගම් තී   ගැනී  සඳහා අවශක සියළු  ගත්යො තුරු සැපයී  වැනි කරුණු 

ඇතුළත් ගේබේ කිරීම් සඳහා සුදුසු  ට්ට ක ඇති සැසඳිය ගමොහැකි ජජව චිකිත්සකගේදී නිෂප්ාදම සඳහා NRA 

විසින් ගේබේ කිරීගම් ප්රේතිපත්ති ස්ථාපමය කළ යුතු . ගලෝක ගසෞඛක සාංවිධාමගේ WHO අවශකත්යාවයන්ට අනුව 

SBP සඳහා සැසඳිය ගමොහැකි ජජව චිකිත්සකගේදී නිෂප්ාදම RBP ට ස ාම හා ප්රේදර්ශමය ක  ගමො ැත්ය. එ  නිසා 

සැසඳිය ගමොහැකි ජජව චිකිත්සකගේදී නිෂප්ාදමවල ගේබේ තුළ ය යාපදිාංචි වී ඇති/අනු ත්ය දක්වමයන්ට 

ගැලගපම නිෂ්පාදකගේ  සායනික දත්ත්ය ප  ක් ඇතුළත් විය යුතු . ත්යවද ගකය න්  RBP ගේබලගේ දත්ත්ය 

පිටපත් ගමොකළ යුතු . ඊට අ ත්ය ව යම්කිසි සැසඳිය ගමොහැකි ජජව චිකිත්සකගේදී නිෂ්පාදමයක් ගලෝක 

ගසෞඛක සාංවිධාමගේ RBP  ාර්ගගෝපගේශයන්ට අනුව මුේ නිෂප්ාදමයකට ස ාමකම් ගමොගපන්වා ඇති අත්ය  

එමම් ගසෞඛකා ක්ෂක වෘත්තිකයන්ට ලාාංයමයන් වැනි දෑ පැහැදිය  ව ඇති බවට නියා ම බලධාරීන් වග බලා ගත්ය 

යුතු . 

මූය ක පණිවුරය: 

දැමට ත් RBP හි බලපත්ර්ය ලබාගගම ඇති නිෂප්ාදමයක් අනුක  ය කිරී ට බලාගපොග ොත්තු වම නම  අනු ත්ය 

නිෂප්ාදමයක් SBP සඳහා ගලෝක ගසෞඛක සාංවිධාමගේ නියා ම උප ාමයන් ස ඟ ස ානුගයෝගී ගමොවමවාමම්, 

එමම්, ුණ ාත් ක බවින් සහ සායනික ගමොවම ගේපළ වලට ස ාමකම් ගමොගපන්වා තිබී , ත්යවද සායනික 

ආ ක්ෂාව සහ ගදපාර්ශ්වයක් අත්ය  සන්සන්දමාත් ක අදකයමයක සඵලත්වය ගමොගපන්වා තිබී  එවැනි නිෂප්ාදම 

ගේබේ ගමොකළ යුතු සහ ජජව ස ාම ගලස ගමොදැක්විය යුතු . මමුත් අනුග්රාහකයකු විසින් එය SBP 

නිෂප්ාදමයක් ගලස සුදුසුකම් ඇති බවට අවශක සියළු  විදකාත් ක සාක්ෂි සැපයුවගහොත් ප  ක් 

NRA විසින් මැවත්ය ත්යක්ගසේේරුවකට ලක් ක නු ලබ . මැවත්ය ත්යක්ගසේේරු කිරීගම්දී SBP සහ DNA නිෂප්ාදම සඳහා 

ගලෝක ගසෞඛක සාංවිධාමය බලාගපොග ොත්තු වම අකා යට අනු ැති ක්රි යාවය ය ඇතිකිරී ට නියා ම වසහයට 

සහභාවී ගවමසක්ම් සිදුකිරී ට ස හ   ටවේ වලට සිදුගේ. නියා ම අභිස  යක් ලබාගැනී ට සහ විදකාත් ක 



 

දත්ත්ය විව  ය කිරී ට අඩු අත්දැී  ක් ඇති NRA සඳහා ගහොඳින් ස්ථාව  ූ  NRA සහ/ගහෝ ගලෝක ගසෞඛක 

සාංවිධාමය ගවතින්  ාර්ගගෝපගේශයන් ලබාගැනී ට අවස්ථාවක් තිබී   හත් ඵලදායී වනු ඇත්ය. 

 

පාරිභාෂික පද ාලාව 15 

සැසඳි  හැකි අභ්යශස: ුණ ාත් ක බවින් ස ාම , ආ ක්ෂක සහ සඵලත්යාවයක් ඇති කිරී  අ මුණු ගකොටගගම 

බලපත්ර්ලත් මුේ නිෂ්පාදමයක් ස ඟ ජජව චිකිත්සගේදී නිෂප්ාදමයක් ගදපාර්ශ්වයක් අත්ය  සැසඳී  එකට ක්රි යා 

පිළිගවලක් භාවිත්යා ක මින් එක  අධකයමයක් යටගත් නිෂප්ාදම සැසඳිය යුතු . 

නවළඳ යශම කින් නයොහැඳින්නවය ඖෂධ:- මුේ ඖෂධයට ජජව ස ාම ක කින් යුත් ඖෂධය  

ගවළඳමා යකින් ගමොහැඳින්ගවම ඖෂධයක අරාංුණ ගේ. ගවළඳ මා යකින් ගමොහැඳින්ගවම ඖෂධ වලද සක්රීමය 

ඖෂධ වල මූලද්රනවකයන්,  ාත්ර්ාව ,ප්රේබලත්යාවය, පරිපාලම  ටාව, සු ක්ෂිත්යභාවය, සඵලත්වය සහ භාවිත්ය කිරී ට 

බලාගපොග ොත්තුවම අවශකත්යාවය යම කරුණු සියේල  ස ාම බැවින් මුේ නිෂප්ාදමය ගවනුවට භාවිත්යා කළ 

හැකිය. 

නදතශර්නව ක් අතර සංසන්දය :- එක  අධකයමයක් තුල SBP සහ RBP සාංඝටක  අත්ය  සෘජු ව සැසඳී . 

උ්තතශදකා නිෂත්ශදය : සියළු  ගේඛම සම්පූර් ගයන් ය යාපදිාංචි වම පදම   ත්ය ජාතික මකා ම අධිකාරිගයන් 

අවස ය ලබා දී ඇති ඖෂධ.එමම්:- සම්පූර්  ුණ ාත් ක බව, සඵල ත්වය සහ සු ක්ෂිත්ය දත්ත්ය පදමම් ගකොට 

භාවිත්යයට ලබාදී ඇති අනු ත්ය දර්ශකයන් . 

ඖෂධනේද සුතරික්ෂශව:- අමාව  ය, ත්යක්ගසේේරුව, අවගබෝධක  ගැනී  සහ අහිත්යක  බලපෑම් වැලැක්වී  ගහෝ 

ඖෂධයක් සම්බන්ධ ගවමත් නම  ගැටලු වලට අදාල විදකාව සහ ක්රි යාවන්. 

ආනරේ්  ජෛව චිකි්තසනේදී නිෂත්ශදය RBP:- ුණ ාත් ක ආ ක්ෂක සහ සඵලත්වයන්හි ස ාමකම් ගපන්වී ට 

අවශක නිසා ස ාම ජජවචිකිත්සගේදී නිෂප්ාදමයක් ස ඟ ගදපාර්ශ්වයක් අත්ය  සාංසන්දමාත් ක අධකයමයක් 

සඳහා ආගරේේය ජජව චිකිත්සගේදී නිෂ්පාදමයක් සාංසන්දකයක් ගලස භාවිත්යා ක  . ගේඛම සම්පූර්  ගලස 

ය යාපදිාංචි වම පදම   ත්ය බලපත්ර්ය ලබාදී ඇති උත්පාදක නිෂප්ාදමයකට ප  ක් RBP ගලස ගසේේවය කළ හැකිය. 

සම් ත්ය මිම් ක් එමම් ජාත්යකමත්  ඖෂධ සාංග්රහය ගහේේ ජාතික ප්රේමිතීන් ගහෝ ගයොමුකිරීගම් ප්රේමිතීන් අවශක ගමොගේ. 

සමශය ජෛවචික්තසනේදී නිෂ්තශදය (SBP):- දැමට ත් බලපත්ර් ලබා ඇති සහතිකලත් ජජව චිකිත්සගේදී 

නිෂප්ාදමයක ුණ ාත් ක ආ ක්ෂක සහ සඵලත්වයට ස ාම ජජවචික්ත්යසගේදී නිෂප්ාදමයක්. 

 

 

 

 


