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Tiến trình Phát triển và Phê duyệt vắc xin ở Canada
Phát triển
vắc xin

Các nhà khoa học
phát triển một loại
vắc xin mới.

Khám phá

hàng chục tình
nguyện viên

100s of
volunteers

1000s of
volunteers

Giai đoạn I:

Giai đoạn II

Giai đoạn III

• Vắc xin có an toàn
không?
• Liều lượng an toàn
là gì?

• Vắc xin hoạt động
tốt như thế nào?

• Vắc xin có ngừa
được bệnh
không?

Các nhà khoa học
tiến hành các nghiên
cứu trong phòng thí
nghiệm và với động
vật trước khi thử
nghiệm trên con
người.

• Có tác dụng phụ
nào không?

Tiền lâm sàng

• Nó có an toàn với
nhiều người hơn
không?

• Các tác dụng phụ
là gì?

• Liều lượng an
toàn và hiệu quả
nhất là gì?
Các thử nghiệm lâm sàng

Nhà sản xuất gửi
đơn đến Bộ Y tế
Canada để được
xem xét.

Xét duyệt

Cách Xem xét và
phê duyệt vắc xin

Các nhóm chuyên gia
của Bộ Y tế Canada tiến
hành đánh giá toàn diện
và độc lập đối với tất cả
các dữ liệu liên quan
đến vắc xin. *

Đánh giá khoa học

Bộ Y tế Canada chấp
thuận một loại vắc xin
nếu nó an toàn, có
hiệu lực, đáp ứng các
tiêu chuẩn sản xuất và
có các lợi ích vượt trội
các rủi ro.

Sự chấp thuận

Các chính phủ điều phối
việc mua, hậu cần và
phân phối vắc xin trên
khắp Canada.

Phân phối

Mọi người dân Canada
đều có thể sử dụng vắc
xin này.

Tiêm phòng

Theo dõi và xem xét liên
tục để xác nhận tính an
toàn của vắc xin và các
lợi ích vượt trội các rủi ro.

Tiếp tục theo dõi
và xem xét

* Đối với các loại vắc xin COVID-19, Bộ Y tế Canada đang sử dụng quy trình rút gọn cho phép các nhà sản xuất gửi dữ liệu khi nào có, và để
các chuyên gia của Bộ Y tế Canada bắt đầu quy trình xem xét ngay lập tức. Vắc xin sẽ chỉ được cho phép khi chúng tôi có tất cả các bằng
chứng cần thiết.

