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Надходження першої партії 
медикаментів для дітей 

18 січня 2023 року  

У провінцію Альберта прибула перша партія рідкого 
ацетамінафену для дітей, і її одразу було розподілено 
по лікарнях провінції. 

 

Літак, який доставив першу партію знеболювальних препаратів для дітей у Міжнародний 

аеропорт м. Едмонтон, зустрічали віце-прем’єр міністр Натан Н'юдорф, Майрон Кеен, 

виконавчий директор Міжнародного аеропорту м. Едмонтон та міністр охорони здоров'я 

Джейсон Коппінг зустрічали. 
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Ця партія з 250 000 пляшечок покращить забезпечення лікарень провінції, щоб 

уникнути випадків затримки надання ліків, і щоб діти, які проходять лікування у 

лікарнях, мали змогу позбавитися болю та лихоманки. 

Для отримання схвалення від Міністерства охорони здоров'я Канади, виробник мав 

подати пропозицію з наданням інформації про якість і безпеку ліків, а також про 

упаковку продукту. Міністерство охорони здоров'я Канади переглянуло цю пропозицію 

та відправило запит на надання додаткової інформації, а також на внесення змін 

відповідно до регуляторних вимог Канади. Однією з таких змін була вимога 

встановлювати на роздрібних пляшечках кришки з захистом від дітей. 

Тим часом початкову партію було схвалено лише для використання в лікарнях, 

оскільки кришки з захистом від дітей не є нормативною вимогою, коли ліки 

застосовуються медичними працівниками в лікарні. Таким чином, замість того, щоб 

чекати повного доставлення, уряд Альберти вирішив замовити першу партію ліків для 

використання в лікарнях.  

У процесі було виконано останню вимогу щодо кришечок з захистом від дітей, і 

виробник надав усю інформацію, яку вимагало Міністерство охорони здоров’я Канади. 

Тепер уряд Альберти, а також батьки й опікуни провінції очікують на схвалення 

Міністерством охорони здоров’я Канади решти 4,75 мільйона пляшечок для 

роздрібного продажу по всій провінції. 

Після отримання медикаменти будуть надані аптекам для реалізації за звичайними 

роздрібними цінами. Уряд сплачує невелику надбавку до очікуваної роздрібної ціни, 

щоб забезпечити наявність медикаментів в умовах глобального дефіциту цього 

препарату. Повну вартість буде опубліковано, коли ліки буде схвалено Міністерством 

охорони здоров’я Канади. 

Інформація з мультимедійних джерел 

• Аудіозвернення: звернення від міністра Коппінга 

• Фотографії партії, яка прибула  
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