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Провінція забезпечила постачання 
великої кількості знеболювальних 
препаратів для дітей 

06 грудня 2022 року Запити для ЗМІ 

Для боротьби з дефіцитом знеболювальних та 
жарознижувальних медикаментів провінція 
зарезервувала п'ять мільйонів пляшечок дитячого 
ацетамінофену та ібупрофену для родин Альберти. 

Протягом двох місяців батьки й опікуни по всій Канаді стикалися з проблемою 

дефіциту знеболювальних та жарознижувальних ліків для дітей. Цей дефіцит 

став додатковим стресовим фактором для сімей і навантаженням для системи 

охорони здоров'я, оскільки все більше мешканців провінції Альберта 

звертаються до аптек, лікарів і лікарень. Щоб забезпечити легкодоступність 

препаратів від болю та лихоманки по всій провінції та покращити самопочуття 

дітей та їхніх сімей, уряд Альберти та служба охорони здоров'я провінції 

Альберта (AHS) забезпечили постачання п'яти мільйонів одиниць 

ацетамінофену та ібупрофену від виробника «Atabay Pharmacueticals and Fine 

Chemicals». 

Уряд Альберти й служба охорони здоров'я провінції Альберта співпрацюють з 

Міністерством охорони здоров'я Канади над завершенням процесу 

затвердження ліцензування медичних препаратів. Після затвердження ліки 

будуть доставлені в Альберту авіаційним транспортом за десять перевезень. 

Щойно ліки прибудуть до провінції, вони будуть доступними для населення та 

роздрібних аптек, щоб батьки та опікуни мали змогу придбати їх для своїх 

дітей. Через те, що уряд Альберти забезпечив так багато пляшечок ліків проти 

болю й лихоманки, очікується, що мешканці Альберти зможуть знайти їх на 
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полицях аптек, так само як вони раніше знаходили відповідні відомі їм 

препарати. Однак, окремі аптеки матимуть можливість видавати ліки за 

призначенням лікаря, якщо їхні запаси в аптеці різко знижуватимуться. 

Виробник «Atabay Pharmaceuticals and Fine Chemicals» вже має схвалення 

Міністерства охорони здоров'я Канади на використання своєї сировини і вже 

зараз постачає такі ж кількості, які намагається придбати провінція Альберта, 

іншим країнам, таким як США і Великобританія. 

Стислі факти 

• Ліки вироблятимуться за кордоном на схвалених Канадою 

потужностях. 

• Процес пакування відповідатиме рекомендаціям Міністерства охорони 

здоров'я Канади. 

• Роздрібна вартість для споживача відповідатиме середній вартості 

ліків цього типу. 

• Щоб отримати дозвіл на імпорт, ліки, які імпортуються до Канади, 

повинні відповідати нормам безпеки, якості та ефективності, що 

встановлені Міністерством охорони здоров'я Канади 


