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عىل  ع 
َّ
وز
ُ
ت وسوف  السائل  األطفال  أسيتامينوفي    من  األوىل  تا  ألبر شحنة  وصلت 

ي أنحاء المقاطعة 
 
 . ا فور  المستشفيات ف

 

، الرئيس التنفيذي لمطار إدمونتون الدوىلي ووزير الصحة جيسون كوبينغ يالقون الرحلة ال ي تحمل نائب رئيس الوزراء ناثان نيودورف، ومايرون كي  
ت 

. أول شحنة من  ي مطار إدمونتون الدوىلي
 مسكنات األلم لألطفال ف 

نة من   ي المقاطعة، مما يضمن عدم تأخب  الحصول عىل األدوية    250000ستعزز هذه الشحنة الُمكوَّ
زجاجة اإلمداد للمستشفيات ف 

ي الموقع من الحصول عىل التخفيف الذي يحتاجونه من األلم والحىم
 . وُيَمكن األطفال الذين يتلقون العالج ف 

ح ُيحدد المعلومات الخاصة بجودة  كة الُمَصنعة تقديم مقب  ِلب من الشر
ُ
من أجل الحصول عىل موافقة وزارة الصحة الكندية، ط

ات   ح وطلبت المزيد من المعلومات باإلضافة إىل عدد من التغيب  الدواء وسالمته وتعبئة المنتج. راجَعت وزارة الصحة الكندية المقب 
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متطلبات كندا  للفتح    لتلبية  مقاومة  أغطية  إضافة  إىل  الحاجة  هو  ات  التغيب  هذه  أحد  إلمدادات التنظيمية. كان  الزجاجات  إىل 

 من أجل األطفال. استخدام التجزئة 

ا  
 
ط ي المستشفيات فقط ألن األغطية المقاومة لألطفال ليست شر

 
ي غضون ذلك، تمت الموافقة عىل شحنة أوىل لالستخدام ف

 
ف

األدوية   أوىل من  ي شحنة 
ف 
َ
تل تا  ألبر اختارت حكومة  لذلك،   

ً
نتيجة  . المستشف  ي 

 
ف الدواء  الطبيون  المهنيون  ُيعطي  ا عندما  تنظيمي 

 
ً
ي المستشفيات بدل

 
  .يمن انتظار الشحنة اإلجمالية  الُمستخدمة ف

ي طلبتها وزارة  
كة الُمَصنعة جميع المعلومات الت  ي لألغطية الواقية من استعمال األطفال وقدمت الشر

ط النهان  تمت معالجة الشر

تا اآلن، كما األهاىلي واألوصياء، موافقة وزارة الصحة الكندية عىل الـ   زجاجة المتبقية  مليون    4,75الصحة الكندية. تنتظر حكومة ألبر

ي أنحاء المقاطعة. 
 
 لبيع التجزئة ف

  
ً
ا إضافة ا صغب  

 
د الصيدليات باألدوية لبيعها بأسعار تتوافق مع سعر التجزئة العادي. تدفع الحكومة قسط وَّ  

وبمجرد وصولها، سب ُ

العالم فيه من نقص بها. سيتم اإلفصا  ي وقت يشكو 
لتأمي   هذه األدوية ف  التكلفة الكاملة عندما  إىل سعر التجزئة المتوقع  ح عن 

 توافق وزارة الصحة الكندية عىل الدواء. 

 الوسائطيالمتعددة

: اقتباس من الوزير كوبينغ  • ي
 صون 

  صَور لوصول الشحنة •
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