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Tỉnh bang bảo đảm nguồn cung lớn 
thuốc giảm đau cho trẻ em 

6 tháng Mười Hai, 2022 Báo chí thắc mắc 

Để chống lại việc thiếu hụt thuốc trị sốt và giảm đau 
của trẻ em, tỉnh bang đã bảo đảm năm triệu chai thuốc 
acetaminophen và ibuprofen của trẻ em cho các gia 
đình tại Alberta. 

Trong hai tháng, phụ huynh và những người chăm sóc trong toàn cõi Canada đã bị 

thiếu hụt thuốc trị sốt và giảm đau dành cho trẻ em. Sự thiếu hụt này đã tạo thêm sự 

căng thẳng cho gia đình và hệ thống y tế, vì thêm nhiều người dân Alberta đến tiệm 

thuốc tây, văn phòng bác sĩ và bệnh viện. Để bảo đảm thuốc trị sốt và giảm đau của 

trẻ em có sẵn trong toàn tỉnh bang và đem lại trợ giúp cho trẻ em và gia đình, chính 

phủ Alberta và Dịch Vụ Y Tế Alberta đã bảo đảm nguốn cung có năm triệu chai 

thuốc acetaminophen và ibuprofen từ các công ty dược phẩm Atabay 

Pharmacueticals và Fine Chemicals. 

Chính phủ Alberta và Dịch Vụ Y Tế Alberta đang làm việc với Bộ Y Tế Canada để 

hoàn tất tiến trình chấp thuận cấp phép cho việc cung cấp thuốc. Khi việc chấp 

thuận được hoàn tất, thuốc sẽ được giao đến Alberta trong 10 chuyến bay chuyển 

hàng. Ngay khi thuốc đến tỉnh bang, thuốc sẽ được phân phối cho cộng đồng và các 

nhà thuốc tây tại địa phương để phụ huynh và người chăm sóc trẻ có thể mua cho 

con của họ. Vì chính phủ Alberta đã bảo đảm để có rất nhiều thuốc trị sốt và giảm 

đau, người dân Alberta sẽ có thể tìm mua thuốc tại các nhà thuốc tây theo cùng 

cách mà họ trước đây đã tìm mua thuốc cùng hiệu đó. Tuy nhiên, các tiệm thuốc tây 

có thể phát thuốc tại chỗ nếu họ có lo ngại về nguồn cung thuốc cho tiệm của họ. 
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Atabay Pharmaceuticals và Fine Chemicals đã được Bộ Y Tế Canada chấp thuận 

cho các nguyên liệu thô của công ty và đang gửi cùng các liều mà Alberta đang mua 

từ các quốc gia khác như Hoa Kỳ và Liên Hiệp Anh. 

Các số liệu ngắn gọn 

• Thuốc sẽ được sản xuất ở nước ngoài tại cơ sở chế biến thuốc được Bộ 

Y Tế Canada chấp thuận. 

• Việc đóng chai sẽ tuân theo các hướng dẫn của Bộ Y Tế Canada. 

• Giá bán lẻ cho người tiêu dùng sẽ đúng với giá bình quân của loại thuốc 

đó. 

• Thuốc nhập cảng vào Canada phải đáp ứng các quy định về an toàn, chất 

lượng và hiệu quả của Bộ Y Tế Canada để được phép nhập khẩu. 

 


