
 

 التصنيف: عام 

ي بيان  
 صحف 

 

 

آالمي مني التخفيفي أدويةي مني اي ً يكبير
ً
مخزونا المقاطعةي تؤمني

 األطفال

 استفسارات اإلعالم 2022كانون األول/ديسمبر   6

األسيت من  زجاجة  ن  ماليي  خمسة  المقاطعة  رت 
َّ
ن  و وميناوف واآليبوبروفي  ن  في 

ي أدوية حىم وآالم األطفال. 
تا بغرض التصدي للنقص فن  ألطفال عائالت ألبر

ي أدوية الحىم واأللم لألطفال لمدة شهرين. ويحّمل هذا النقص  
ي أنحاء كندا نقًصا فن

فقد واجه األهل ومقدمو الرعاية فن

تا عىل الصيدليات واألطباء والمستشفيات.  دد المزيد من سكان ألبر
ا إضافًيا، حيث يبر

ً
العائالت والمنظومة الصحية ضغط

تا وهيئة الخدمات الصح  نت حكومة ألبر ن من أمَّ ن واآليبوبروفي  ن وحدة من األسيتامينوفي   من خمسة ماليي 
ً
ية فيها مخزونا

ي أتاباي فارماسوتيكالز  
كتر لضمان توفر أدوية الحىم    Fine Chemicalsوفاين كيميكيلز    Atabay Pharmaceuticalsشر

ي أنحاء 
 والتخفيف عن األطفال والعائالت.  ةالمقاطعواأللم لألطفال بسهولة فن

تا مع وزارة الصحة الكندية عىل إكمال الموافقة عىل ترخيص مؤسسة   ي ألبر
تا وهيئة الخدمات الصحية فن تعمل حكومة ألبر

تا عبر   . فور منح الموافقة، سيتم توصيل األدوية إىل ألبر شحنات جوية. وبمجرد وصول األدوية إىل المقاطعة،    10العقاقب 

ائها ألطفالهم. سيتم ت  وزيعها عىل صيدليات المجتمعات المحلية والبيع بالتجزئة حتر يتمكن األهل ومقدمو الرعاية من شر

تا من العثور  تا هذا العدد الكبب  من زجاجات أدوية األلم والحىم، من المتوقع أن يتمكن سكان ألبر ن حكومة ألبر  لتأمي 
ً
نتيجة

ا. غب  أنه سيكون عليها عىل أرفف الصيدليات بذات الطريق 
ً
ي كانوا يجدون فيها األدوية ذات العالمات التجارية سابق

ة التر

 بمقدور الصيدليات الفردية رصف الدواء من وراء طاولة البيع إذا كانت لديها مخاوف بشأن إمدادات المتجر. 

كتا أتاباي فارماسوتيكالز   عىل    Fine Chemicalsوفاين كيميكلز    Atabay Pharmaceuticalsلقد سبق أن حصلت شر

تا عىل الحصول عليها إىل بالد  ي تعمل ألبر
اعتماد وزارة الصحة الكندية لمكوناتها الخام وهي ترسل حالًيا ذات الجرعات التر

 أخرى مثل الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة. 

 حقائقيرسيعة

ي ال •
ي منشأة تابعة لوزارة الصحة الكندية فن

صنع األدوية فن
ُ
 خارج. سوف ت

 سوف تتبع التعبئة إرشادات وزارة الصحة الكندية.  •

 ستتوافق كلفة البيع بالتجزئة للمستهلك مع معدل تكلفة هذا النوع من األدوية.  •
ي أرس   •

ي العقاقب  المستوردة إىل كندا قواعد السالمة والجودة والكفاءة التر
ن
تها وزارة الصحة  يجب أن تستوف

ادها. الكندية من أجل السماح    باستب 


