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 کو ہوا  2021مئی  17اس مہم کا آغاز 

 کارروائی کرے! 

 اپنی برادری کو تعلیم دیں  ●

سالہ سالگرہ کے بارے میں تعلیم فراہم کریں ،  100اپنی برادری کو انسولین کی تاریخ ، اس کی دریافت کی  ○

خطرناک ہتھکنڈوں کو  بے حد اخراجات ، دوا ساز صنعت کی اللچ اور قیمتوں کو بلند رکھنے کے ان کے 

 اجاگر کریں۔ 

کت کرن  انٹرنیشنل چیپٹرز اور گلوبل ایڈووکیسی نیٹ ورک میں  1ٹی  ○ کی حوصلہ افزائی کریں ، بشمول   شر

 ۔ لی  انسولین کی کم قیمتوں پر زور دینے کے لئے مہم کے اقدامات میں حصہ 

میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس  دنیا بھر کے وکال کی کہانیاں شیئر کریں جنھیں انسولین کی قیمت  ○

 ہے ، نیز اپنی برادریوں میں پائیدار تبدیلی النے کی اپنی وکالت کی کوششیں  ا کیا اثر پڑ پر سے ان 

 ہمارا پریس ریلیز شیئر کریں  ●

کو بھیجا جائے گا اور  مئی کو عوامی مہم کا آغاز کرے گا۔ ایک پریس ریلیز میڈیا رابطوں  ١٧انٹرنیشنل  ١ہمارا پریس ریلیز ٹی 

 ٹی ون انٹرنیشنل ویب سائٹ پر شائع کیا جائے گا۔ براہ کرم اسے شیئر کریں! 

 ویب سائٹ لینڈنگ پیج پر جائیں  ●

   ایک ویب پیج جو کہ حقائق، 
ی

بان  یہاں یک جائے یک گرافکس اور مہم ےک متعلقہ اقدامات پر مشتمل ہے اس یک می  

www.t1international.com/100years  

 آوازوں کا حصہ بننے کے لئے  اقتباس شیئر کری   ١٠٠ ●

انسولی   یک اعیل قیمتوں یک وجہ ےس آپ کو جو اثرات ہونے ہی  اس ےک بارے می  اپن  اقتباس 

اپنے نام اور مقام کو شامل کرنا یقینی بنائیں۔ یہ  (. نہی    الفاظ زیادہ سے    ١٠٠)شییے کریں   contact@t1international.comیہاں

 مہم کے دوران ہمارے سوشل میڈیا چینلز پر پوسٹ کیے جائیں گے۔ 

 ہماری تحفہ سے اللچ تک کی ویڈیو کی واچ پارٹی کی میزبانی کریں ●

کے ساتھ مل کر اس مہم کے لیے اینیمیشن ویڈیو بنا رہا ہے   MissDiabetesمس ذیابیطس T1Internationalٹی ون انٹرنیشنل 

 جوالئی کو جاری کی جائے گی    ٢٧جو 

سال بعد(۔ ہم فارما اللچ کی حقیقت کے بارے میں خاندان، دوستوں اور     ١٠٠انسولین کو کامیابی کے ساتھ الگ تھلگ ہونے کے (

 پارٹیوں کی حوصلہ افزائی کریں گے۔  viewingساتھیوں کو تعلیم دینے کے لئے 

 

 

 

 

http://www.t1international.com/100years
https://missdiabetes.com/


 

 

 

 

 بوسٹ  سوشل میڈیا 
الی  ومیں ہماری مدد کریں! اس دن ، آپ اس فولڈر سے گرافکس پوسٹ کرسکتے ہیں ، اور مندرجہ ذیل نمونے    پھیالنے آگاہی

لیکن براہ کرم ہیش ٹیگز استعمال کریں  پوسٹس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرسکتے ہیں۔ ان کو اپنانے کے لئے آزاد محسوس کریں ، 
 )ذیل میں درج ہیں( تاکہ ہم وسعت پیدا کرسکیں! آپ ہمیں بھی ٹیگ کر سکتے ہیں! 

 

 ٹویٹس 
میں فروخت   ڈالر  ١ لیے ہے۔ دریافت کرنے والوں نے اپنا پیٹنٹ ہر ایک     بینٹنگ نے کہا ، انسولین مجھ سے نہیں ، یہ دنیا کے 

کمپنیاں منافع میں اضافہ کرتی ہیں جس سے ان گنت   ٣پیمانے پر تیار اور بڑے پیمانے پر دستیاب ہوسکے۔ آج ، کیا تاکہ یہ بڑے 
 advocatedontcelebrate #insulin4allمریضوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ #

 
کے بہت سے حصوں میں یہ  کے عشرے تک کچھ افریقی ممالک میں انسولین دستیاب نہیں تھی؟ دنیا    ١٩٨٠کیا آپ جانتے ہیں کہ 

ےسان می  ےس ایک  یک کیم یک حقیقت یک وجہ   insulin4all#  ےک ساتھ، t1d#ہر دو افراد جو زندہ ہی    اب بھی دستیاب نہیں ہے۔ 
 advocatedontcelebrate#. زندہ نہی  بچ پاتا 

 
دریافت کرنے والوں نے الکھوں جانوں کی جان  میں ، کینیڈا کے   ١٩٢١سال پہلے    ١٠٠ انسولین دنیا کے لئے ایک تحفہ تھا۔ 

کا ارادہ کیا۔ دواسازی کی صنعت کے اللچ نے انسولین کو قیمتوں میں اضافے والے آلے میں   بنائ  حقیقت  insuin4all# بچائی اور  

 advocatedontcelebrateتبدیل کردیا۔ #
 

 ا سال انسولین نہیں منانا چاہئے۔   ١٠٠ہمیں 
ی

 انسولین مینوفیکچررز کو جوابدہ بنانا ہوگا۔ ورہمی  وکالت کرن  ہویک

 

 فیس بک اور انسٹاگرام پوسٹس
 وایل چی   نہی  اس عزم کا اظہار کرنے کے بعد کہ انسولین 

ڈالر   ١ ، دریافت کرنے والوں نے اپنا پیٹنٹ ہر ایک  فائدہ اٹھائ 
CADمیں بیچا اور دواساز کمپنی  Eli Lilly and Co.       دیا تاکہ یہ بڑے پیمانے پر تیار اور بڑے پیمانے پر  کو یہ حق دے

نہیں ، یہ دنیا سے ہے۔ اس کے بعد سے قیمتیں آسمان کو چھو  مجھ ےس تعلق   کا دستیاب ہوسکے۔ بینٹنگ نے مشہور کہا ، انسولین  

 ۔ سکت  ے متحمل نہیں ہو وہ اس الگت ک    فارما کے لئے اربوں کا منافع ہوا اور بےشمار مریضوں کو مار ڈاال کیونکہ    -رہی ہیں 

 
کے عشرے تک کچھ افریقی ممالک میں انسولین دستیاب نہیں تھی؟ دنیا کے بہت سے حصوں میں   ١٩٨٠، . کیا آپ جانتے ہیں کہ

  می  ےس   ےسان وجہ   یک  حقیقت  یک  کیم یک   insulin4all#  ،  ساتھ  ےک t1d# ہی   زندہ جو   افراد دو  ہر یہ اب بھی دستیاب نہیں ہے۔  
 advocatedontcelebrate#. پاتا  بچ  نہی    زندہ ایک

 
  جان  کی  جانوں الکھوں  نے والوں  کرنے  دریافت  کے کینیڈا  ، میں  ١٩٢١ پہلے سال    ١٠٠  تھا۔ تحفہ ایک لئے  کے دنیا انسولین
  میں آلے  والے  اضافے میں قیمتوں  کو انسولین نے اللچ  کے صنعت  کی دواسازی  کیا۔ ارادہ  کا بنائ    حقیقتinsuin4all#   اور بچائی

  کرن    وکالت ہمی   چاہئے۔ منانا نہیں انسولین سال  ١٠٠ ہمیں کردیا۔ تبدیل
ی

 ہوگا۔ بنانا جوابدہ کو  مینوفیکچررز انسولین اور  ہویک
 
 
 

 مہم ہیش ٹیگ

 

⚫ #insulin100  

⚫ #AdvocateDontCelebrate 

⚫ #insulin4all 

⚫ #t1international 

 
 


