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Thông cáo báo chí 
 

 

Lô hàng đầu tiên của các loại thuốc cho 
trẻ em đã đến 

Ngày 18 tháng 1 năm 2023  

Lô hàng đầu tiên của Alberta gồm thuốc acetaminophen 
dạng lỏng dành cho trẻ em đã đến và sẽ được phân phối 
đến các bệnh viện trên toàn tỉnh ngay lập tức. 

 

Phó Thủ hiến Nathan Neudorf, Myron Keehn, Giám đốc điều hành của Sân bay Quốc tế Edmonton và Bộ 

trưởng Bộ Y tế Jason Copping đón chuyến bay chở lô hàng thuốc giảm đau đầu tiên cho trẻ em tại Sân 

bay Quốc tế Edmonton. 

Lô hàng gồm 250,000 chai thuốc này sẽ tăng nguồn cung cho các bệnh viện trong tỉnh, 

đảm bảo việc sử dụng thuốc không bị trì hoãn và trẻ em đang điều trị tại chỗ có thể được 

giảm đau và hạ sốt khi cần. 

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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Để nhận được sự phê duyệt của Bộ Y tế Canada, công ty sản xuất phải gửi một đề xuất 

nêu rõ thông tin về chất lượng, độ an toàn và bao bì sản phẩm của thuốc. Bộ Y tế Canada 

đã xem xét đề xuất và yêu cầu thông tin bổ sung cũng như một số thay đổi để đáp ứng các 

yêu cầu về mặt quy định của Canada. Một trong những thay đổi này là sự cần thiết của việc 

thêm nắp an toàn cho trẻ em vào chai cho nguồn cung bán lẻ. 

Trong thời gian trước mắt, lô hàng ban đầu chỉ được phê duyệt để sử dụng trong bệnh 

viện, vì nắp an toàn cho trẻ em không phải là yêu cầu về mặt quy định khi thuốc được các 

chuyên gia y tế cho trẻ em dùng trong bệnh viện. Do đó, thay vì đợi toàn bộ lô hàng, chính 

quyền Alberta đã chọn nhận lô hàng đầu tiên với các loại thuốc để sử dụng trong bệnh 

viện.  

Yêu cầu cuối cùng đối với nắp an toàn cho trẻ em đã được đáp ứng và công ty sản xuất đã 

cung cấp tất cả thông tin theo yêu cầu của Bộ Y tế Canada. Chính quyền Alberta cũng như 

các bậc cha mẹ và người giám hộ ở Alberta hiện đang chờ Bộ Y tế Canada phê duyệt 4.75 

triệu chai còn lại để bán lẻ trên toàn tỉnh. 

Sau khi nhận được, thuốc sẽ được cung cấp cho các nhà thuốc để bán với mức giá phù 

hợp với giá bán lẻ thông thường. Chính quyền đang trả một khoản phí nhỏ ngoài giá bán lẻ 

dự kiến để có được các loại thuốc này vào thời điểm đang xảy ra tình trạng thiếu hụt trên 

toàn cầu. Mức chi phí đầy đủ sẽ được công bố khi thuốc được Bộ Y tế Canada phê duyệt. 

Truyền thông đa phương tiện 

• Âm thanh: Trích lời Bộ trưởng Copping 

• Hình ảnh lô hàng đến  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fyour-alberta%2Ffirst-shipment-of-childrens-medication-minister-copping&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7Ce67f08130741455f721608daf9cd8edb%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638096958501670609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SwNbp5pfxSqOjUTTSLMQGqsZ0fwhm%2F868rprBNeESD0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Falbertanewsroom%2Falbums%2F72177720305348482&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7Ce67f08130741455f721608daf9cd8edb%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638096958501826837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7z9oE%2BRfNHkypzBRjLuRTjr%2FDHWAw2Kw8Vje4nzgHXs%3D&reserved=0

