
 

Classification: Public 

خبری اعالمیه   
 

 

تامین   را استان منبع بزرگی از داروهای تسکین درد کودکان
 کندمی
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 شیشه به منظور مقابله با کمبود داروی تب و  درد کودکان، استان پنج میلیون 
 های آلبرتا تامین کرده است.برای خانوادهرا استامینوفن و ایبوپروفن کودکان  

  ،والدین و مراقبین به مدت دو ماه در سراسر کانادا با کمبود داروی درد و تب کودکان مواجه بودند. این کمبود 

ها، ها و نظام سالمت ایجاد کرده است چرا که تعداد بیشتری از اهالی آلبرتا به داروخانهاسترس مضاعفی بر خانواده

در سراسر   به راحتیکه داروهای درد و تب کودکان کنند. برای اطمینان از آن ها مراجعه میپزشکان و بیمارستان

، دولت آلبرتا و خدمات بهداشت آلبرتا، پنج میلیون واحد  اشته باشندد ها آرامش استان موجود است و کودکان و خانواده

 تامین کرده است.    Fine Chemicalsو   Atabay Pharmacueticalsاستامینوفن و ایبوپروفتن از

دولت آلبرتا و نظام سالمت آلبرتا با بهداشت کانادا در زمینه تکمیل فرایند تایید صدور مجوز تاسیسات دارویی  

محموله هوایی به آلبرتا تحویل خواهد شد. به   ۱۰دارو در قالب بیش از ، همکاری دارند. به محض صدور تاییدیه

فروشی توزیع خواهد شد تا والدین و مراقبین بتوانند  های محلی و خردهکه دارو به استان برسد، در داروخانهمحض آن

رتا این مقدار داروی درد و تب تامین کرده است، انتظار  آن را برای کودکان خود خریداری کنند. چون دولت آلب

در صورت  ها بیابند. البته، های داروخانهرود اهالی آلبرتا بتوانند همچون گذشته مثل داروهای برند، آن را در قفسه می

شخوان ممکن است بتوانند دارو را به صورت پشت پی فردی های نگرانی درباره میزان موجودی فروشگاه، داروخانه

 ارایه کنند. 

Atabay Pharmaceuticals   و Fine Chemicals  قبال تاییدیه بهداشت کانادا را برای ترکیبات خام خود

دوزهای مورددرخواست آلبرتا را به کشورهایی مثل ایاالت متحده و انگلستان ارسال  اند و اکنون هماندریافت کرده

 کنند.  می

 مرور اجمالی

 تایید بهداشت کانادا تولید خواهد شد.   دارو در تسهیالت خارجی مورد •

 بندی بر مبنای اصول راهنمای بهداشت کانادا خواهد بود.  بسته •

 کننده منطبق بر متوسط هزینه این نوع دارو خواهد بود. فروشی برای مصرفهزینه خرده  •
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داروهای وارداتی به کانادا باید منطبق بر مقررات ایمنی، کیفیت و کارایی تعیین شده توسط بهداشت   •

 یرند.  کانادا باشند تا مجوز ورود بگ 

 


