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 رسد ولین محموله داروهای کودکان می ا

 2023ژانویه  18

های  اولین محموله استامینوفن مایع کودکان رسیده است و بالفاصله در بیمارستان 
 شود.استان توزیع می 

 

المللی ادموندتون وجیسون کوپینگ، وزیر بهداشت از پرواز حامل اولین  بیننتان نودورف، معاون نخست وزیر، میرون کین، مدیرعامل فرودگاه  

 کنند. المللی ادمونتون بازدید میمحموله داروهای تسکین درد کودکان در فرودگاه بین

 

که دسترسی به دارو به  کندمی های استان را تقویت کرده و اطمینان حاصل بطری، موجودی بیمارستان  ۲۵۰۰۰۰ یاین محموله

 توانند داروی تسکین درد و تب موردنیاز خود را دریافت کنند.شوند، می افتد و کودکانی که در محل درمان می تاخیر نمی 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Falbertanewsroom%2F52635416272%2Fin%2Fdateposted%2F&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7Ce67f08130741455f721608daf9cd8edb%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638096958501670609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=umX9elIN4J%2Blh%2FQUhUO4wSlaf2TDKqOs50MGCznFJmc%3D&reserved=0
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بندی دارو شد. ده ملزم به ارایه پیشنهادی حاوی اطالعات کیفیت، ایمنی و بستهبه منظور دریافت تاییدیه بهداشت کانادا، تولید کنن

بهداشت کانادا، پیشنهاد را بررسی کرده و درخواست اطالعات اضافی و تغییراتی کرد تا الزامات قانونگذاری کانادا لحاظ شوند. 

 فروشی بود. امین برای استفاده در سطح خرده ها جهت تیکی از این تغییرات نیاز به افزودن سرپوش مقاوم کودک به بطری

در بیمارستان  دارو زمانی که در این میان، محموله اول فقط جهت استفاده در بیمارستان تایید شد زیرا درپوش مقاوم کودک 

دارو را  شود، الزامی نیست. در نتیجه، دولت آلبرتا به جای انتظار برای کل محموله، محموله اول توسط متخصصین داده می 

 جهت استفاده در بیمارستان دریافت کرد.

های مناسب کودکان لحاظ شده و تولیدکننده همه اطالعات درخواستی توسط بهداشت کانادا  الزام نهایی مربوط به تامین درپوش

میلیون بطری  75/4را تامین کرده است. اکنون دولت آلبرتا مثل همه والدین و سرپرستان، منتظر تایید بهداشت کانادا برای 

 فروشی در کل استان است.جهت استفاده در سطح خرده 

مبلغ اندکی از فروشی معمول ارایه خواهند شد. دولت های منطبق بر قیمت خردهداروها به محض دریافت، جهت فروش به قیمت 

صل شود. هزینه کل در زمان  پردازد تا از وجود دارو در زمان کمبود جهانی اطمینان حافروشی موردانتظار را می قیمت خرده

 شود.تایید دارو توسط بهداشت کانادا اعالم می 

  

 ای چندرسانه

 کوپینگ وزیر  از قول نقل: صوتی •

  محموله رسیدن تصاویر •

 


